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 تذکری 
 به آقای وزیر 

که تحمل شنیدن 
 »حرف حساب«

 را ندارد
در پی ش�کایت محس�ن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پ�رورش و علی الهیار ترکمن مع�اون وزیر از »رضا نهضت« 
معلمی که در مقطع دکتری تحصیل می کند و در سال 1390 
در مسیر رفتن به مدرسه دچار سانحه شده و در نهایت بعد 
از 3 س�ال مداوا پایش را قطع می کنند، دادگاه کیفری »دو« 
مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، رضا نهضت را به اتهام 
ترسیم کاریکاتور و به خاطر بیان عبارتی تحت عنوان آقای 
وزیر! جان نیروهای ستادی و جان خودتان در خطر است تو 
را ب�ه خدا بفهم! و یا موارد مش�ابه آن که در کانال تلگرامی 
تحت عنوان »حرف حس�اب« منتشر شده بود به 45 ضربه 
ش�اق تعزیری محکوم کرد و رأی ص�ادره مورخ 99/07/19 
ظرف 20 روز پس از اباغ در محاکم تجدیدنظرخواهی استان 
قابل تجدیدنظر می باشد. نگارنده این سطور در این شماره 
بدون اظهارنظر درب�اره رای صادره الزم می داند از عملکرد 
وزیر آموزش و پرورش و معاون وزارتخانه در این باره اعتراض 
و انتقاد نموده و به مق�ام وزارت تذکراتی ارائه و پیش از آن 

نکته ای را یادآوری نماید.
بیش از چهل سال پیش برای شرکت در سمینار مدیران 
کل به تهران رفتم، صب�ح روزی که به محل وزارت آموزش 
و پرورش واقع در میدان بهارس�تان رسیدم، عده زیادی در 
فضای سبز جلو س�اختمان تجمع نموده و از ورود و خروج 
کارمن�دان دفتر وزارتی و مراجع�ان جلوگیری می کردند و 
شعارهایی علیه شهید محمدعلی رجایی و مهندس مهدی 
بازرگان می دادند و از جمله می گفتند: »مرگ بر بازرگان پیر 
خرفت ایران« به هر ترتیب خود را جلو درب ورودی رساندم 
اما چن�د نفری که مانع ورود می ش�دند خطاب به اینجانب 
گفتند: تو کی هستی و چه کاره ای؟ گفتم: مدیرکل آموزش 
و پرورش یزد هستم، بافاصله گفتند بر چه اساسی تو را به 
مدیرکلی انتخاب کرده اند و آیا تو از بهترین معلمان استان 
یزد بودی؟ پاس�خ دادم: به هیچ وجه، در سال های 56 و 57 
همانند شما که هم اکنون جمع شده اید و نسبت به عملکرد 
دول�ت و وزارتخانه معترض می باش�ید و علیه دولت ش�عار 
می دهید از جمله کس�انی بودم که همگام با اکثریت مردم 
علیه رژیم شاه تظاهرات و مبارزه می کردیم و در نهایت بعد از 
پیروزی انقاب با معرفی عده ای از فرهنگیان و تأیید آیت ا... 
شیخ محمد صدوقی به این سمت انتخاب شدم. ناگهان چند 
نفری که جلو در اجتماع کرده و از تظاهرکنندگان بودند به 
جدل و گفتگو پرداختند و به سوی تریبونی رفتند که یکی از 
مسئوالن وزارتخانه بر روی نیمکتی ایستاده و آماده شنیدن 
نظرات شعاردهندگان و پاسخگویی بود. به هر حال فرصتی 
پیش آمد تا وارد س�اختمان اداری وزارتخانه شدم در حالی 
که بسیاری از مدیران کل استان ها و مدعوین و ارباب رجوع 
نتوانس�ته بودن�د به موقع خ�ود را به دفتر ش�هید رجایی 
برسانند. در نشستی که همان روز برگزار گردید محمدعلی 
رجایی آن مبارز توانا و شخصیت بزرگ به حاضران گفت: به 
مقامات امنیتی اکیداً سفارش کردم خود را وارد این جریان 
ننمایند، اینها از جمله جوانانی هس�تند که باید با منطق و 
روی خوش با آنان روبرو ش�د و مس�ائل و مشکات کشور 
را درمیان گذاش�ت ضمناً این گونه افراد به مقام و شخصیت 
مهن�دس مهدی بازرگان پی نبرده اند و نمی دانند وقتی این 
شعاردهندگان در کوچه »گردو بازی« می کردند بر مهندس 
بازرگان در دادگاه نظامی و در زندان قصر و ش�هر برازجان و 
طی س�الیان متمادی مبارزه با رژیم سابق چه گذشته و چه 
خدماتی به این انقاب نموده اس�ت. ش�گفت آن که شهید 
رجای�ی! در آن دقایق که ش�عارهایی علیه خود می ش�نید 
به اصطاح خم به اب�رو نیاورد، عبارت و مطلب تندی علیه 
تظاهرکنندگان نگفت و اش�اره ای به خدم�ات و مبارزات و 
زندان رفتن ها و سختی هایی که دوران طاغوت متحمل شده 
بود نکرد و از طرفی درخواس�ت نموده بود مقامات امنیتی 
درگیر این جریان نشوند. بنابراین وقتی متن شکایت مقام 
وزارت و معاون وزیر و رای صادره را دیدم ناگهان این موضوع 
در ذهن حقیر خطور کرد که چه افرادی جای چه کسانی را 
گرفته ان�د؟! و بنا را بر این گذاش�تم تا نکاتی به اطاع مقام 
عالی وزارت برسانم ضمن اشاره به این مطلب که باید گفت: 
بریده باد دستی و شکس�ته باد قلمی که بخواهد حکومت 
م�والی متقیان حضرت عل�ی)ع( را با دیگ�ر حکومت ها و 
حاکمان مقایسه کند و در این زمینه مطلبی بنویسد اما الزم 
است نکاتی از فرمان همیشه جاوید و ماندگار به مالک اشتر 
آن یار بزرگ و باوفای حضرت نقل گردد تا درسی آموزنده و 
دستورالعملی برای هریک از کارگزاران و مسئوالن باشد آن 
حض�رت می فرماید: »...ای مالک! رحمت و محبت و لطف بر 
مردم جامعه را به قلبت بفهمان )به طوری که آن را دریافت 
کند، نه یک تص�ور ذهنی( و برای آن�ان درنده ای خونخوار 

مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری...

گزیده مطالب این شماره:

 حاشیه جدید مجلس
 سفر نمایندگان به مشهد

صادق سفینه و داستان 
دوخته شدن دهان فرخی

نفرات برتر مسابقات 
فرهنگی هنری مدارس 

پسرانه حضرت مجتبی)ع(

 هشدار جدی استاندار یزد
  نسبت به شیوع 

باالی کرونا در استان

اشک ها و لبخندهای 
ماسک

»زبان دراز«

دکتر محمود شفیعی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید: 
همه شواهد تاریخی حاکی از این حقیقت درخشان است 
که حکومت پیامبر)ص(- و البته حکومت علی)ع( که در 
این یادداشت فرصتی برای پرداختن بدان وجود نداشت- 
حکومِت  اسالمی ای  است که تحقق خارجی آن با انتخاب 
نخبگان آن روز جامعه و توده عظیم مردم در فرآیندی 
مردمی همراه با رضایت عمیق آنان و با تدبیر و همراهی 
عمومی به منصه ظهور رسیده  است. به این اعتبار، براساس 
تاریخ هجرت، حکومت پیامبر)ص( از صدر تا ذیل در یک 
فرآیند کامال مدنی و به شکل توافقی و مبتنی بر منافع 

مشروع جامعه آن  روز مدینه تشکیل شد.

توئیت  به  واکنش  در  روحانی  مشاور  آشنا 
ذوالنوری نوشت: »استیضاح حق اکثریت قاطع 
مجلس است اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف 
دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ دادن به هر 
دو نامزد انتخاباتی امریکا برای کوتاه نیامدن در 
برابر دولت فعلی ایران و تعویق هرگونه رفع یا 
کاهش تحریم ها تا استقرار دولت بعدی در ایران 
از وظایف نماینده ای با 204 هزار رأی نیست.«
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 انعكاس آيينه 

در سللرزمینی که مردمانش انقللاب کرده اند تا 
»میللزان، رأی مردم« باشللد، چه کاری سللاده تر و 
کاربردی تر و عقانی تللر و حتی دینی تر از رجوع 

به آرای مردم؟
عص��ر ای��ران؛ جعف��ر محم��دی- حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور گفته است: »امام حسن)ع( صلح کرد چون 
اکثریت جامعه صلح می خواس��ت و وقتی به او اعتراض 
کردند گفتند شما 10 نفر یا 20 نفر همه مردم نیستید. وقتی 
اکثریت جامعه صلح می خواهد باید صلح را انتخاب کرد.«
و کیهان هم به او تاخته که: »روشن است که بحث های 
جن��اب روحانی درب��اره صلح امام حس��ن)ع( مربوط به 
سرنوش��ت مذاکرات هسته ای اس��ت و رئیس جمهوری 
چندمین بار اس��ت که اصرار دارد صلح امام حسن)ع( را 
مصادره ب��ه مطلوب کند و به خیان��ت برخی خواص و 
فرماندهان لشکر در این صلح تحمیلی نپردازد؛ اما چرا؟! 
آی��ا فصل خیانت یارانی مانند عبیدا... بن عباس را مطالعه 
نکرده یا تعمدی برای کتمان این فصل مهم وجود دارد؟!«
اگ��ر صرفاً طرفی��ن می خواهند بح��ث تاریخی کنند، 
ادامه اش می تواند مفید باش��د ولی هم خودشان و هم ما 
می دانیم که هدف، فراتر از تحلیل تاریخ اس��ام اس��ت؛ 
بحث درباره سیاست کنونی کشورمان در عرصه تعامات 
بین المللی اس��ت و بنابراین، اگر تا ابد هم بحث کنند، در 
ابد و ی��ک روز، باز هم در خان��ه اول خواهند بود. نکته 
کلیدی این اس��ت که یکی می گوید امام حسن)ع( به نظر 
اکثری��ت عمل کرد و صلح را پذیرف��ت و دیگری صلح 
آن حض��رت را نه تابعی از نظر جمع، که اجبار ناش��ی از 
خیانت خواص می شمارد. کدام شان راست می گوید امری 
دیگری است ولی اگر موضوع بحث، ایران امروز ماست، 
بای��د گفت که چرا به جای خوانش نیت های مردم عصر 
امام حسن)ع( که بدانیم صلح می خواستند یا خیر، از مردم 
خودمان نمی پرس��یم که نظرتان درباره سیاست خارجی 
کش��ورتان در حال حاضر چیس��ت؟ مگر نه این که نظام 
حاکم بر ایران، جمهوری اس��امی است و جمهور، مگر 
معنایی جز مردم دارد؟ مگر نه این است که این مردم ایران 
هس��تند که به عنوان »مالکان« سرزمین خویش، خود باید 
سرنوشت شان را تعیین کنند و درباره مسائل حیاتی شان، 
تصمیم بگیرند؟ خب! در کنار پرداختن به مباحث تاریخی 

و تاش برای این که بدانیم مردمانی در صدها سال پیش 
چه می خواستند، از مردم حال حاضر بخواهیم که بگویند 
چه می خواهند؟ جنگ؟ صلح؟ مدارا؟ تقابل؟ تعامل؟ در 
سرزمینی که مردمانش انقاب کرده اند تا به تعبیر بنیانگذار 
نظام ش��ان، »میزان، رأی مردم« باشد، چه کاری ساده تر و 
کاربردی ت��ر و عقانی تر و حتی دینی تر از رجوع به آرای 
مردم؟ قرار نیست که درباره اصول و فروع دین رأی گیری 
ش��ود و انتقاد ش��ود که نمی توان احکام خ��دا را به رأی 
گذاش��ت. سخن بر سر کس��ب نظر مردم درباره سیاست 
خارجی کشور است و نحوه تعامل ملت ایران با ملت های 
دیگر هم عصرش��ان. قرار هم نیس��ت الزاماً همه پرس��ی 
ص��ورت گیرد؛ با یک نظرس��نجی علمی و بی طرفانه هم 
می ت��وان واقعیت امر را فهمید و براس��اس آن عمل کرد. 
به عن��وان یک ایرانی نظر خودم را می گویم و براس��اس 
آنچه از جامعه ام دریافته ام، فکر می کنم اکثریت نیز بر این 
باور هستند که مردم ایران امروز، خواهان تعامل، صلح و 
همکاری با انسان های دیگر این کره خاکی هستند. البته که 
نه به هر بهایی و صد البته که بر اس��اس سربلندی مبتنی 
بر تاریخ و تمدن و ریشه های هویتی شان. می توان از خود 

مردم پرسید، بی هیچ مجادله ای.

 خود را از توهمات کیهانی 
نجات دهید

جریان اصولگرا اگر می خواهد نسبت ادعایی اش با 
اسللام را حفظ کند، باید به منابع اصلی دین بازگشت 
کنللد و خود را از دسللت قرائت های دینی بی پایه یک 

روزنامه برهاند.
عصر ایران- در روزهای اخیر، حسن روحانی جمله ای 
گف��ت که متعاق��ب آن آم��اج حماتی ق��رار گرفت که 

آغازگرش کیهان بود.
روحان��ی گفته بود امام حس��ن)ع( صل��ح کرد چون 
اکثری��ت خواهان صل��ح بودن��د. این جمله ب��ر جریان 
سیاسی کیهان بسیار گران آمد و این روزنامه در تیتر یک 
خ��ود، روحانی را متهم به تحریف تاریخ کرد و س��پس 
اصولگرایان ای��ن خط را ادامه دادن��د و حتی کاریکاتور 
کش��یدند که در آن، فردی با لباس بنفش )رنگ انتخاباتی 
روحانی( تیری به س��مت تابوت امام حس��ن)ع( شلیک 

می کند که از کلمه »تحریف« درس��ت ش��ده است. حتی 
برخی اذناب این جریان به مراجع تاختند که چرا در برابر 
روحانی موض��ع نگرفتند؟! قصد قض��اوت بین دو نگاه 
روحانی و کیهان نداریم و تنها می خواهیم سندی بیاوریم 
تا معلوم ش��ود تحریف گر و مغرض کیس��ت؟ اما مهم تر 
این اس��ت که جریان اصولگرا که داعیه دینداری دارد، به 
ج��ای آن که مفاهیم و تعالیم دین را از منابع اصلی بگیرد 
و بدان استناد کند، به چنان افول و سقوطی دچار شده که 
حتی دین خود را هم از اس��تنباطات شخصی مندرج در 
کیهان می گیرد و براساس نوشته های این روزنامه، قضاوت 
می کند و سیاست ورزی می کند و موضع می گیرد و عمل 
می کند. البته اس��ام با این رون��د مخرب، از بین نخواهد 
رفت که »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون« اما جریان 
اصولگرا اگر می خواهد نسبت ادعایی اش با اسام را حفظ 
کند، باید به منابع اصلی دین بازگش��ت کند و خود را از 
دست قرائت های دینی بی پایه یک روزنامه برهاند. اما در 
فقره صلح امام حسن)ع( آیا صلح خواهی اکثر مردم، علت 
یا دس��تکم یکی از علل صحیح ایشان بود یاخیر؟ کیهان 
می گوید خیر و روحانی تحریف تاریخ کرده است. حال 
وال« مراجعه می کنیم، جایی که  به صفحه 221 »األخبار الطِّ
حجربن عدی به امام حسن)ع( اعتراض می کند؛ چرا صلح 

کردی؟ و این سوال بر آن حضرت گران آمد و فرمود:
ل��ح، وکرِهوا  »إنّ��ی رأیُت هوی ُعْظ��ِم النّاِس فی الصُّ
الحرَب، فلم أُِحبَّ أْن أَحِمَلهم علی ما یکَرهوَن، فصالحُت 
بُْقیًا  علی ش��یعتنا خاّصًة من القتِل، دفَع هذه الحروب إلی 

یومٍ ّما، فإن اهللَ کّل یومٍ هو فی شأٍن«.
یعن��ی: »تمایل اکثر مردم را در صل��ح دیدم و اینکه از 
جنگ گریزانند، من نخواستم آنان را به چیزی وادار کنم از 
آن چیزی که از آن دوری می کنند و روی برگردانند و آن 
جنگ و خون ریزی بود، لذا صلح کردم برای ابقاء و حفظ 
پیروان و شیعیان راستین، من چنین نتیجه گیری نمودم که 
جنگ را موکول به زمان دیگری کنم، پس جنگ را به روز 
دیگری واگذار کردم. تکلیف انسان براساس اوامر الهی هر 

روز به گونه ای است که باید آن را مناسب انجام دهد.«
واقعاً چه کس��ی تاریخ را تحریف ک��رده و خود را به 
دروغ و تقلب، ماک دین می داند؟ آیا زمان آن نرس��یده 
است که اصولگرایان به خود آیند و دین و دنیای خود را 

از مدار توهمات کیهانی نجات دهند؟!

 مردم ایران
 خواهان صلح هستند

 جریان اصولگرا حتی دین خود را هم از استنباطات شخصی مندرج در کیهان می گیرد 
و براساس نوشته های این روزنامه، قضاوت می کند.

بقاء مختص ذات پروردگار یکتاست
 دوست عزیز و ارجمند 

جناب آقای علی  محمد رحمت  زاده 
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت برادر عزیزتان مرحوم 
حاجی عباسعلی رحمت زاده را به والد بزرگوار و همسر 
و فرزندان داغدار آن مرحوم و جنابعالی و نزدیکان و 
اقوام و خویشان تسلیت عرض می نمائیم از پروردگار 
منان مسالت می نمائیم روح شادروان عباسعلی رحمت 
زاده را با صالحان و نیکان محشور و به یکایک بستگان 

و خانواده های عزادار صبر و اجر عنایت فرماید. 

رضا و علی سلطان زاده

غالمعباس توسلی 
درگذشت

غامعباس توس��لی جامعه ش��ناس برجس��ته 
ایرانی، فعال سیاس��ی و مؤلف بیش از ده ها کتاب 
در حوزه علوم اجتماعی در س��ن 85 س��الگی بر 
اثر ایس��ت قلبی درگذش��ت. آزاده توسلی دختر 
مرحوم غامعباس توس��لی به ایرنا گفت: بعد از 
چهار ماه بیماری، مرحوم توسلی ظهر جمعه دچار 
ایست قلبی شد و در منزل شخصی اش فوت کرد. 
غامعباس توسلی جامعه شناس برجسته ایرانی در 
اول خرداد 1314 در رشتخوار )خراسان رضوی( 
و در خانواده ای از طبقه متوسط متولد شد. مرحوم 
توسلی تاکنون بیست جلد کتاب تألیف کرده است 
که برخی از آنها مانند نظریه های جامعه شناس��ی، 
جامعه شناسی کار و شغل، جامعه شناسی دین و... 
ب��ه چاپ های مکرر رس��یده اند. وی همچنین در 
حدود 60 مقاله علمی- پژوهشی در مجات معتبر 

داخلی و بین المللی منتشر کرده  است.

صف خرید داروی کرونا/ همشهری آناین

معاون دولت اصاحات، در رابطه با نقش بزرگان 
جریان اصاحات برای به اجماع رس��یدن این جریان 
برای معرفی کاندیدا در انتخابات 1400 گفت: بزرگان 
اصاح طلب برای رس��یدن این جریان به اجماع کلی 
در مورد انتخابات 1400، بسیار موثر هستند. محسن 
مهرعلیزاده اف��زود: در حقیقت الزمه هر قدم و کاری 

تفاهم، همس��ویی و هم  جهتی است. در واقع بزرگان 
ه��ر جناحی اعم از اصاح طل��ب و اصولگرا باید در 
مورد انتخابات گذشته و اقداماتی را که به ویژه در دوره 
دوم ریاس��ت جمهوری انجام داده اند و در اذهان مردم 
ماندگار است، آسیب شناسی کنند و دالیل موفقیت ها 
و نتیج��ه کارها را مورد ارزیابی قرار دهند. وی ضمن 

تاکی��د ب��ر اینکه جری��ان اصاح طلب ب��ا محوریت 
و رهب��ری خاتم��ی می تواند در انتخاب��ات 1400 به 
اجماع برسد، خاطرنش��ان کرد: در درجه اول مردم و 
دیدگاه های اصاح طلبانه آنها، س��رمایه اصاح طلبان 
و اصاحات تلقی می ش��وند. ام��ا از منظر رهبری و 

هدایت، اصاح طلبان خاتمی را قبول دارند.

قاضی زاده هاشمی، کروبی را ویزیت کرد
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در رابطه با وضعیت جسمانی وی گفت: 
به دنبال عمل جراحی اخیر همس��رم در بیمارس��تان الله که به صورت موضعی و 
برای ترمیم شکس��تگی مهره دوازدهم کمرش��ان انجام پذیرفت، آقای کروبی سه 
روز پس از عمل به محل حصر بازگردانده شدند. متأسفانه شرایط جسمی آقای 
کروبی ناشی از شرایط ده ساله حصر و اتفاقات اخیر از جمله سه زمین خوردگی 

و عمل اخیر در مهره کمرشان به شدت آسیب دیده به نحوی که در حال حاضر 
در استراحت مطلق قرار دارند. با وجود این باید اذعان کنم که شرایط روحی شان 
علی رغم همه مشقت ها عالی و بانشاط است. به گزارش برنا، وی افزود: در چند 
روز گذشته مشکل چشمی همسرم را آزار می داد که جناب آقای دکتر قاضی زاده 
هاش��می وزیر سابق بهداش��ت و درمان به عیادت و ویزیت آقای کروبی آمدند. 
تشخیص ایشان عفونت چشمی ناشی از عمل جراحی بود که برای درمان چشم 

آسیب دیده اقدام شد.

اجماع اصال ح طلبان با رهبری خاتمی در 1400

 تعرض به اوباش 
مجاز نيست

رئیس قوه قضائیه در خصوص ماجرای اوباش گردانی 
اخیر گفته است که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز 
نیست. در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت ا... رئیسی از 
همان لحظات اولیه اطاع، به دادستان تهران دستور داده 
است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق 
شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مامورین برخورد 
ش��ود. رئیس قوه قضائیه ضمن تاکی��د بر برخورد قاطع 
و بی   امان با اراذل و اوباش، حکم به تش��هیر را صرفا در 
صاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقررات 

می داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.



2سال پانزدهم - شماره 663 - چهارشنبه 30 مهر 1399 - 4 ربيع االول 1442

 انعكاس آيينه 

تذکری  به آقای وزیر که تحمل شنیدن 
»حرف حساب« را ندارد

زی�را مردم بر دو صفند، یا برادر دینی تو هس�تند، یا نظیر تو در 
خلقت )هم نوع تو می باشند( لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر 
آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دچار تجاوز می گردند، مردم 
را از بخشش و چشم پوشی های خود آن چنان بهره ور ساز که دوست 
داری مث�ل آن را خدا ب�رای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو باالتر از آن 
مردم است و مقام زمامداری تو باالتر از تو، و خداوند فوق زمامداری 
تو است و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و ترا بوسیله آنان 

به آزمایش درآورده است...«)1(
م�والی متقی�ان در ف�رازی دیگ�ر از آن فرمان خط�اب به مالک 
می فرماید: »...اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدی نمودند )چه 
این بدگمانی به درجه اتهام برسد و چه فقط حالت بدگمانی محض بوده 
باشد( عذر خود را از موضوع با رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده 
است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمان های ناشایست 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 
تو را که )مرتفع ساختن سوء ظن یا اتهام مردم درباره تو است( برطرف 

می سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می نماید«)2(
بنیانگذار جمهوری اس�امی ای�ران امام خمین�ی)ره( 19 دی ماه 
1357 در نوفل لوشاتوی پاریس درباره ویژگی های حکومت اسامی 
را که می خواس�تند در ایران پایه گذاری کنند و رابطه مردم و رهبری 
را مشخص نمایند به خبرنگار ایتالیایی روزنامه »لوتاکونتینوا« اظهار 
داش�تند: »...حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد وسیله فخر و 
بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی 
را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مس�تقیماً در برابر 
سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید 

جواب قانع کننده بدهد...«)3(
آق�ای وزیر! ش�ما که در جایگاه ش�هیدان محمدعل�ی رجایی و 
محمدجواد باهنر و غامحسین شکوهی ها و سید علی اکبر پرورش ها 
تکیه زده اید انتظار فرهنگیان و جامعه معلمان این است صریح و روشن 
به فرهنگیان و معلمان این س�رزمین اعام نمایید: شکایت از »رضا 
نهضت« آن هم نه به عنوان یک معلول که خدای ناکرده بگوییم باید 
به او ترحم کرد بلکه به عنوان یک فرهنگی که با شهامت حرف خود 
را می زند و مطلب مورد نظر را می نویسد از این که به 45 ضربه شاق 
محکوم شده چه دست آوردی برای وزیر و وزارتخانه داشته است؟ آیا 
شایس�ته تر نبود چنین معلمانی که این قدر شجاعت دارند که حرف 
حقی را بر زبان آورند از جانب شما مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند 
تا روح شهامت و دلیری و گفتن سخنان درست و بجا در نظام تعلیم و 

تربیت جایگزین تملق و چاپلوسی و مداهنه شود.
به یقین جامعه فرهنگیان توهین و هتک حرمت را برنمی تابند و 
همگان را به نقد منصفانه دعوت می کنند و به این موضوع عنایت دارند 
که خداوند کریم به پیامبرش حضرت موسی)ع( و برادرش می فرماید: 
برای این که بتوانید در فرعون نفوذ کنید و اثر بگذارید با س�خن نرم 
با او روبرو ش�وید و در عین حال مطالب را با صراحت و قاطعیت بیان 
کنید... و این بدان معنی اس�ت که هر منتقد و معترض باید با رعایت 
ش�خصیت و حفظ حرمت افراد و متان�ت در کام نظرات اصاحی و 
حقایق و واقعیت ها را به فرد یا افراد مورد خطاب ابراز نماید و هر حاکم 
و مسئولی موظف است برای آحاد مردم حق انتقاد و پرسشگری قائل 
و در نهایت پاس�خگو باش�د. آیا آنان که در این ماجرا در پی شکایت 
بودند و چندین روز یا چند ماه طبقات و راهروهای دادگستری تهران 
را پیمودند بهتر و مناسب تر نبود با تشکیل یک یا چند جلسه مذاکره و 
نشست دوستانه و صمیمی با »رضا نهضت« و بحث و تبادل نظر و حتی 
گذشت از این اتفاق و پیش آمد مسأله را خاتمه یافته تلقی می نمودند؟ 
آیا اطرافیان مقام وزارت توان یا جرات این را دارند که به وزیر بگویند: 
ارزش و اعتب�ار جایگاه رفی�ع وزارت آموزش و پرورش با غمض عین 
و گذش�ت رفعت و مکانت بیشتری پیدا می کنند و شخصیت وزیر و 
صاحیت وی و محبوبیتش مضاعف می ش�ود. آقای حاجی میرزایی 
آیا می دانید وقتی در مقام وزارت تحمل ش�نیدن به اصطاح »حرف 
حساب« یا دیدن یک کاریکاتور گرچه اهانت آمیز هم باشد، را ندارید 
چه اثرات سوء و ناگواری در استان ها و آموزش و پرورش مناطق دارد و 
آیا به اطاع جناب وزیر رسانده اند که به عنوان نمونه در یزد دارالعباده 
مدیریت کل آموزش و پرورش استان را بر عهده کسی گذاشته اند که 
انتق�اد و اعتراض را برنمی تابد. آزاده ای بزرگوار و رنج کش�یده در راه 
انقاب را که کاندیدای مدیرکلی آموزش و پرورش یزد بود با زشت ترین 
و زننده ترین وضع برکنار کرد و چون می خواست به معلمان اعام کند 
برای قدردانی جلسه بزرگداشت و تکریم در این زمینه برگزار کرده و 
معاون برکنار شده حاضر به شرکت در جلسه نشد در سایت رسمی 
اداره کل آموزش و پرورش با کنار هم گذاشتن عکس شخص برکنار 
شده و عکس فرد جدیداالنتصاب را به عنوان نشست تودیع و معارفه 
منتشر کرد، آنچه تاکنون در این هفته نامه پیرامون آموزش و پرورش 
یزد نوشته شده نشانگر این است که مدیریت کل آموزش و پرورش در 
مورد مدیرمسئول آیینه یزد شبهه افکنی می نماید، تهمت می زند، در 
مواردی هنگام جواب دادن به اعتراضات و انتقاداتی که از وی به عمل 
می آید سفسطه و مغالطه و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب کرده 
است، مدارک موجود در پرونده بعضی از روسا و مدیران اسبق اداره کل 
را در اختیار فرد یا افرادی قرار داده تا در فضای مجازی برخاف واقع 
و حقیقت مطالبی منتشر نمایند، در این ستون مکرر اشاره گردیده 
عاوه بر این که غیرقانونی اقداماتی نموده در واقع نیز پاسخگو نبوده 
است. جواب بعضی از نامه هایی را که بیش از یکسال از تحویل آن به 
آن اداره کل گذش�ته نداده است. نگارنده این سطور نه تنها آمادگی 
بلکه وظیفه دارد اعام نماید در صورتی که جلسه مناظره ای تشکیل 
گردید یا احیاناً نشستی با حضور یک یا چند نفر از نمایندگان استان 
در مجلس ش�ورای اسامی و مدیرکل آموزش و پرورش و یا هر مقام 
دیگری برپا ش�د، مدارک مرب�وط به صفات و خصوصیاتی که در این 
هفته نامه مکرر درباره مدیریت آموزش و پرورش نوش�ته و برشمرده 
شده است را ارائه نماید که این روش به صواب و صاح نزدیک تر است. 
آخرین نکته این که از محس�ن حاجی میرزایی درخواست می گردد 
پاسخ دهد چرا دستورالعمل سید جواد حسینی سرپرست وقت وزارت 
آموزش و پرورش مبنی بر این که »هرگونه اختاف با اصحاب رسانه در 
کمیته ای مورد بررس�ی و در نهایت مورد توافق قرار گیرد و از ارجاع 
ب�ه نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید« را نادیده گرفت و از رضا 
نهضت شکایت کرد و در نهایت اعام نماید چرا به تصمیمات ارزشی و 
قابل تقدیر پیشینیان خود عنایت و توجهی ندارد و به اجرای مصوبات 

گذشته بویژه در این زمینه پای بندی خود را نشان نداده است؟
مدیرمسئول
پی نوشتها: 1- »حکمت ا صول سیاسی اسام«، تألیف استاد عامه 
محمدتقی جعفری، صفحه 32  * 2- همان، صفحه 260 * 3- »صحیفه 

امام)ره(«، جلد پنجم، صفحه 409

 عرضه ماسک
 1300 تومانی

ایلنا: رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو از 
توزیع ماس��ک ب��ا قیمت مص��وب در 
داروخانه ها خبر داد و گفت: مردم نباید از 
داروخانه و دیگر اماکن، ماسک سه الیه 
را بیشتر از قیمت 1300 تومان خریداری 
کنند. محمدرضا شانه ساز افزود: نزدیک 
به 80 تا 90 روز از اعام رس��می قیمت 

ماس��ک برای مصرف کنن��ده می گذرد، 
اما متاسفانه شاهدیم که علی رغم تولید 
بسیار زیاد ماسک در کشور، این اقام با 
رقم های باالتر از 1300 تومان به دست 

مصرف کننده می رسد.

سهمیه 25 واحد متخلف 
تولید ماسک قطع شد

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر محص��والت 
بهداش��تی، دارویی و تجهیزات پزشکی 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان از قطع س��همیه 25 واحد 

خاطی خب��ر داد و ظرفیت تولید روزانه 
ماس��ک را 21 میلیون عدد و نیاز روزانه 
مراکز درمان��ی و داروخانه ه��ا را چهار 
میلی��ون ع��دد عن��وان کرد. اس��ماعیل 
مهدی پور ظرفیت تولید روزانه ماس��ک 
را 21 میلیون ماس��ک اع��م از صنعتی، 
صنفی و کارگاهی عن��وان کرد و گفت: 
با تدابیری که از س��وی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت )صمت( اتخاذ ش��ده 
تاش بر این بود که ظرفیت تولید مواد 
اولیه و به تبع آن ظرفیت تولید ماس��ک 
رشد قابل توجهی پیدا کند. مهدی پور که 

در برنامه رادیو اقتصاد س��خن می گفت، 
ب��ا بیان اینکه طبق اعام س��ازمان غذا و 
دارو نیاز مراکز درمانی و داروخانه ها در 
روز چهار میلیون ماسک است، تصریح 
ک��رد: فهرس��ت واحده��ای منتخب به 
شرکت های تأمین کننده مواد اولیه ارسال 
شده تا براس��اس اولویت، مواد اولیه در 
اختیار آنها قرار گیرد. متناسب با تولیدات 
هریک از این شرکت ها مواد اولیه مورد 
نیاز به صورت روزانه در اختیار آنها قرار 
می گیرد و اطاعات آنان نیز در س��امانه 

جامع تجارت ثبت می شود.

 اهانت ها
 ادامه رقابت های 

سال 96 است
موس��س حزب اعتدال و توسعه در 
پاس��خ به اینکه با انداخت��ن توپ در 
زمین یکدیگر مشکات امروز جامعه 

حل می شود؟ اظهار کرد: با این کارها 
مشکات حل نمی شوند. این رفتارها 
ادام��ه رقابت های س��ال 96، انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اس��ت. آن زم��ان 
اسمش رقابت بود و االن تبدیل به کینه 
شده است. در واقع چند نفری که سال 
96 با یکدیگر رقابت سیاسی می کردند، 
درح��ال حاض��ر رفت��ار کینه توزانه با 
یکدیگر دارند. اکبر ترکان خاطرنشان 

کرد: کشور بزرگ تر دارد و بهتر است 
توهین کنن��دگان ب��ه تذک��رات بزرگ 
کش��ور، در مورد توهین ها توجه کنند. 
وی در رابطه با اینکه در این دوران که 
هم��ه جناح ها با کینه ورزی و بدون در 
نظر گرفتن مصلحت مردم به جان هم 
افتادند، تا چ��ه اندازه جای خالی افراد 
فراجناح��ی نظیر آیت ا... هاش��می که 
قابلیت ایجاد اجماع را داشت، احساس 

می شود؟ ادامه داد: این اهانت کنندگان 
به خود هاش��می هم توهین می کنند. 
البت��ه در دوران دولت س��ازندگی این 
قبیل اهانت ها به رئیس جمهور صورت 
نمی گرفت. به افرادی که بابت اهانت به 
رئیس جمهور، ته دلشان شاد می شود، 
توصیه می کنم به خودشان بیایند چراکه 
همین بس��اط روزی گریبان آنها را هم 

خواهد گرفت.

سرکنس��ولگری جمهوری اسامی 
ایران در دبی مطالب منتش��ر ش��ده از 
سوی برخی سایت ها درباره دو صیاد 
ایرانی را غیردقیق عنوان و اعام کرد: 
27 مرداد 99 به دنبال حادثه تیراندازی 
به شناور ایرانی که ظاهراً وارد آب های 

امارات ش��ده بودند متأسفانه دونفر از 
صیادان ایرانی جان خود را از دس��ت 
دادند. به گزارش ایرنا، بر این اس��اس 
دی��ه کامل قت��ل غیرعم��د در امارات 
دویس��ت هزار درهم اس��ت و حسب 
فقه مالکی و قانون امارات چیزی به نام 

تغلیظ دیه )افزایش مبلغ دیه( در ماه های 
حرام وجود ندارد. با وجود این دولت 
امارات ب��ه خانواده هرکدام از مقتوالن 
س��یصد هزار درهم نقد پرداخت کرد. 
براس��اس اعام سرکنس��ولگری ایران 
در دبی،  حل س��ریع و چند روزه این 

ماجرا )که مس��بوق به سابقه نیست( و 
می توانست در شرایط کنونی به بحرانی 
در روابط تبدیل شود، نتیجه حسن نیت 
طرفین و پیگیری جدی وزارت خارجه 
و سرکنس��ولگری جمهوری اسامی 

ایران در دبی بود.

آخرین وضعیت مشایی و بقایی
وکیل حمید بقایی و اس��فندیار رحیم مشایی با اشاره 
به وضعیت موکان خود گفت: آقای بقایی در بیمارستان 
تحت معالجه هستند. وی در خصوص وضعیت پرونده 

حمید بقایی اظهار داشت: ما معتقدیم ایشان بی گناه است 
و از طریق اعاده دادرسی پیگیر احقاق حق هستیم. مهران 
عبدا... پور با اشاره به وضعیت اسفندیار رحیم مشایی دیگر 
موکل خود افزود: آقای مشایی هم در بیرون از زندان تحت 
معالجه هستند و پیگیر اعاده دادرسی و محکومیت ایشان نیز 

هستیم. وکیل مدافع حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی 
در خص��وص م��دت محکومیت موکلین خ��ود گفت: 
درخصوص آقای بقایی 15 س��ال حبس قابل اجراست و 
آقای مشایی هم به 6 سال و نیم حبس محکوم شدند، که از 
اسفند 96 نیز شروع به اجرا شده و تا به االن نیز ادامه دارد.

س��فر اعضای فراکس��یون محرومیت زدایی به 
مش��هد طی چند روز گذش��ته با حواشی زیادی 
همراه بوده اس��ت. به گزارش انتخ��اب، ماجرا از 
آنجایی شروع شد که در رسانه های داخلی اعام 
ش��د اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در 
این س��فر با همراهانی عازم مشهد شدند. جالب 
اینکه گفته ش��د نمایندگان در این س��فر بین یک 
ت��ا 6 همراه داش��تند؛ اتفاقی که حاال این س��ؤال 
را مط��رح می کند ک��ه هزینه عزیم��ت همراهان 
نمایندگان از کدام بودجه و منبع تأمین شده است؟ 
ش��نیده ها حکایت از آن داشت که منابع و بودجه 
این س��فر از سوی شهرداری مش��هد تأمین شده 
است. احسان قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون 
محرومیت زدای��ی در این باره گفت: این س��فر به 
دعوت شهرداری مش��هد انجام گرفت و آنان در 
جریان جزئیات هزینه ها و مخارج هستند، البته اگر 
هزینه ها را خودشان تأمین کرده باشند. رحمت ا... 
فیروزی نماینده نطنز که از جمله حاضران در این 
سفر بوده درباره منبع تأمین هزینه های سفر اظهار 

بی اطاعی کرده و در پاس��خ به این پرسش که گفته 
می ش��ود برخی نمایندگان با خان��واده و همراه عازم 
مشهد شده بودند، تصریح کرد: بله این اتفاق افتاد و 
برخی با خانواده و برخی تنها و مجردی در این سفر 
حاضر ش��دند. فیروزی درباره هزینه ها گفت: هزینه 
خاصی نبود. نمایندگان در این سفر غذاهای معمولی 
مثل خورشت قیمه، عدسی، عدس پلو و شله زرد و 

شله مشهدی می خوردند.

 پرداخت هزینه سفرها 
آغاز انحرافات

ناصر ایمان��ی تحلیلگر سیاس��ی اصولگرا گفت: 
انحراف��ات هم از همین موارد آغاز می ش��ود که مثًا 
هزینه سفر خانواده شان پرداخت شود و بعد به تدریج 

اقدام به استفاده های دیگر کنند، در واقع آغاز انحراف 
از اینجاست و باید روی این ها حساس بود. این اتفاق 
نشان می دهد که چنین موضوعاتی در آن کشورها هم 
دارای اهمیت اس��ت که افراد و کسانی که از بودجه 
و امکانات دولتی اس��تفاده می کنند، مانند نمایندگان 
مجل��س به هیچ وجه ب��رای خود و خانواده ش��ان از 

بودجه بیت المال استفاده شخصی نداشته باشند.

هدایای آیت ا... هاشمی 
برای شجریان

غامعلی رجایی مش��اور مرحوم آیت ا... هاشمی 
ب��ا بیان اینکه زمانی که آقای ش��جریان بیمار ش��د، 

آیت ا... هاش��می من را با یک کتاب و دو انگش��تر 
و دس��ت خطی به عیادت ایش��ان فرس��تاد، گفت: 
البت��ه نتوانس��تم با ایش��ان ماقات کن��م؛ چون در 
قرنطین��ه بودند، اما با خواهر آقای ش��جریان دیدار 
کردم و هدیه ه��ا را تقدیم کردم. بعدتر که در مورد 
بازخورد این عیادت پرس وجو کردم، شنیدم ایشان 

بس��یار خوشحال ش��ده که آقای هاشمی به یادشان 
بوده اس��ت. دو انگش��تر هم که نگین آن سنگ قبر 
امام حس��ین)ع( بود، به آقای شجریان و همسرشان 
هدیه کردیم و یک کتاب روزنوشت آیت ا... هاشمی 
را که خودش��ان امض��ا کردند و نوش��تند تقدیم به 

»هنرمند متعهد«.

 دین به هیچ کس
 اجازه فحاشی نمی دهد

فعال سیاس��ی اصاح طلب گفت: انسان مبارز، 
انقاب��ی و جهادگر هی��چ گاه ب��ه بداخاقی روی 
نمی آورد. بی اخاقی ش��اخصی برای بی اس��امی 
و بی دینی اس��ت؛ نباید در جامعه اس��امی شاهد 

بی اخاقی آن هم از س��وی مجلس انقابی باشیم. 
س��هیا جلودارزاده ادام��ه داد: بی اخاقی با انتقاد 
متفاوت اس��ت. باید انتق��ادات را جدی گرفت و 
درص��دد رف��ع آن تاش کرد اما فحاش��ی و هتک 
حرم��ت، رفتار اس��امی نیس��ت. رئیس جمهور از 
مردم رای گرفته اس��ت. نمایندگان مجلس یازدهم 
به ج��ای، هت��ک حرمت راه��کار مناس��ب ارائه 
دهن��د و در جهت منافع مردم اق��دام کنند. دین به 

هیچ کس اجازه فحاش��ی نمی دهد. دشمنی منجر به 
بی عدالتی می ش��ود، جلودارزاده گفت: نمایندگان 
مجلس در این یک س��ال باقی مان��ده انتقاد می کنند 
و ب��ه روحانی فحش می دهند چ��ون باید به مردم 
جوابگو باش��ند اما در سه سال بعدی، می خواهند، 
چه کنند؛ زیرا رئیس جمهوری بر سر کار می آید که 
 از جناح خودشان است و اجازه ندارند بر علیه او،

 حرفی بزنند.

سيدحسن خمينی 
کاندیدای 1400 نمی شود

فرزند سیدحس��ن خمینی می گوید: فکر می کنم 
تصمیم  پدرم مش��خص است و در انتخابات 1400 
کاندیدا نخواهند شد. به گزارش همشهری آناین، 
سید احمد خمینی در پاسخ به اینکه اگر جمع قابل 

توجهی از بزرگان کش��ور و جریان های سیاسی از 
پدرت��ان دعوت کنند ک��ه برای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری کاندی��دا ش��وند، چه مش��ورتی به پدر 
می دهید، گفت: شنیده ام که برخی بزرگان و دوستان 
پیش��نهاد کاندیداتوری در این انتخابات را به ایشان 
داده اند اما مشورت در جایی الزم است که تردید و 
ش��کی برای انجام یک عمل وجود داشته باشد. در 
حال��ی که من هیچ اراده ای در ش��خص پدرم برای 

کاندیداتوری در انتخابات نمی بینم که بخواهد منتهی 
به شک و تردید ش��ود و حال بخواهند با مشورت 
گرفتن از دیگران به یک جمع بندی نهایی برس��ند. 
وی در اعام نظر خود درب��اره کاندیداتوری زنان، 
گف��ت: در حیطه کاندیداتوری زنان برای انتخابات، 
قطعاً تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. آن کسی 
که می تواند موفق باش��د چه زن باشد چه مرد؛ باید 

بتواند حضور یابد.

 نامه محمود صادقی
 به رئیسی

رئیس فراکس��یون شفاف س��ازی و سالم س��ازی 
اقتص��اد و انضب��اط مال��ی در مجلس ده��م، درباره 
بازداش��ت تعدادی از کاهبردارانی که مدعی گرفتن 

تأیید صاحیت از ش��ورای نگهبان بوده اند، به رئیس 
قوه قضائیه نامه نوش��ت. به گزارش ایس��نا، در این 
نامه آمده اس��ت: نظر به گذش��ت بی��ش از 8 ماه از 
شناس��ایی عده ای از کاهبرداران و واسطه های تأیید 
صاحیت و بازداش��ت تعدادی از آنها، که حس��ب 
اع��ام م��ورخ 98/11/29 س��خنگوی ق��وه قضائیه 
ش��مار بازداشت شدگان بالغ بر 20 نفر بود، و نظر به 
حساسیت موضوع و اهمیت آن برای افکار عمومی، 

مس��تدعی است دس��تور فرمایید گزارش��ی از نتایج 
تحقیق��ات مقدماتی و اقدام��ات قضایی متعاقب آن 
در این خصوص به اطاع عموم برسد. گفتنی است 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی ش��ورای نگهبان در 
گفت و گ��و با »ایران« تأکید کرد ک��ه در تحقیقات به 
عمل آمده از این موضوع ردپایی از اعضا یا کارمندان 
شورای نگهبان در ادعای موسوم به داللی صاحیت 

پیدا نشده است.

3/5 میلیون دانش آموز حاشیه جدید مجلس؛ سفر نمایندگان به مشهد
بدون گوشی هوشمند

عض��و کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات 
مجلس گفت: حمایت از دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان بی بضاعت مس��ئولیت حاکمیت 
است. مهدی اسماعیلی تاکید کرد: بنابراین طبق 
مکاتبات رئیس کمیس��یون آموزش مجلس با 
ریاس��ت جمهوری قرار بر این شد که حداقل 
در ش��رایط کرونا که وضعیت تحصیلی منوط 
به فضای مجازی اس��ت، تجهیزات مورد لزوم 
را فراهم کنند. حدود 3/5 میلیون نفر فاقد این 
تجهیزات هستند. مقرر شد تبلت یا گوشی همراه 
و اینترنت تهیه و س��یم کارت رایگان در اختیار 
این دانش آموزان قرار گیرد. طبق بررس��ی های 
مجلس، مس��ئوالن تا این لحظه توفیق چندانی 
در این راستا نداشتند. وی با اشاره به خودکشی 
یک دانش آموز در استان بوشهر افزود: متاسفانه 
به مدیری��ت آموزش و پ��رورش نمره باالیی 

نمی دهیم، چراکه فرصت سوزی شد.

امکان تهیه تبلت نداریم
ایسنا: مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی 
و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش با 
اش��اره به اینکه برای آموزش غیرحضوری به 
دو میلیون و 250 هزار تبلت نیاز است، گفت: 
پولی در اختیار نیس��ت و امکان��ش را نداریم. 
محمدرضا س��یفی افزود: به دو میلیون و 250 
هزار تبلت برای دانش آموزان خود نیاز داریم، 
ولی واقعیت این اس��ت که این اتفاق نمی افتد 
زیرا تولید داخلی میس��ر نیس��ت و با توجه به 
تغییرات نرخ ارز، از خارج هم نمی توانیم این 
تع��داد را وارد کنیم. هدف نخس��ت تهیه صد 
ه��زار تبلت، ب��ا اولویت دانش آم��وزان تحت 

پوشش کمیته امداد است.

دوچرخه سواری بانوان 
در مألعام حرام است!

آیت ا... س��ید احمد علم الهدی در نشست با جمعی 
از دانشجویان تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: تبعیض جنسیتی را خدا آفریده است و هیچ 
اندیشمندی نگفته است که بین زن و مرد در حقوق انسانی 
فرقی وجود دارد. به گزارش ایس��نا، امام جمعه مشهد 
افزود: از نظر اس��ام نیز زن و مرد دارای حقوق انسانی 
مشترک هستند ولی در نوع تکالیف با همدیگر تفاوت 
دارن��د. وی درباره نظر خود در مورد دوچرخه س��واری 
بانوان ادامه داد: من موافق دوچرخه سواری بانوان هستم 
ولی نباید به گونه ای تبرج جاهلیت و محرک مردها رخ 
دهد. در موضوع دوچرخه سواری بانوان به جای حذف 
صورت مسأله، باید مکان مناسبی برای تفریح بانوان و 
دوچرخه سواری آنها فراهم شود که به شورای شهر نیز 
تأکید داشته ام که بوستان هایی برای بانوان ایجاد شود تا 
بان��وان بتوانند در آن مکان به تفریح بپردازند. وی افزود: 
2 سال قبل خانمی با مراجعه به من گفت قصد راه اندازی 
پیست دوچرخه و موتورسواری برای بانوان را دارد که به 
نظرم هیچ ایرادی هم ندارد. امام جمعه مشهد ادامه داد: 
نکته قابل توجه این است که از نظر علما، دوچرخه سواری 
بانوان در مألعام حرام شمرده شده است و بر همین اساس 
دانشگاه فردوسی مشهد نیز می تواند مکانی را برای فعالیت 

تفریحی دختران دانشجو فراهم کند.

اطالعات امالک 
 شهرداری تهران 

محرمانه است
سخنگوی شورای اسامی شهر تهران با 
اش��اره به طرح تحقی��ق و تفحص از نحوه 
واگ��ذاری اماک ش��هرداری تهران گفت: 
انتش��ار هرگونه اطاعات مربوط به تحقیق 
و تفح��ص به هر ش��کل و عنوان از طرف 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی و اعضای 
هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع 
است. به گزارش ایرنا، »علی اعطا« در این 
خصوص ب��ه خبرنگاران گفت: فهرس��ت 
اماک تحت مالکیت ش��هرداری که برای 
بهره برداری در اختیار دیگران اس��ت، ذاتًا 
ام��ر محرمانه ای نیس��ت ام��ا نکاتی وجود 
دارد ک��ه معموالً به آن توجه نمی ش��ود. به 
گفته وی، قانون صراحت دارد که مجموعه 
اطاعات مربوط به تحقیق و تفحص که در 
اینجا موضوع لیست اماک تحت مالکیت 
ش��هرداری و در اختیار غیرمطرح اس��ت، 
توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوقی و نیز 
توسط اعضای هیأت تحقیق امکان ارائه و 
انتشار ندارد. سخنگوی شورای شهر تهران 
در ادام��ه گفت: ب��ا پیگیری های ش��ورا و 
همکاری مؤثر دس��تگاه قضایی، به موازات 
با طرح تحقیق و تفحص از اماک، بخشی 
از این اماک در حال بازپس گیری است که 
من در ح��ال حاضر اطاعات دقیقی از آن 
در اختیار ندارم. اعطا ادامه داد: ش��هرداری 
باید به رس��انه ها اطاعاتی از تعداد اماک 
بازپس گی��ری ش��ده و همچنین اماکی که 
 در رابطه با تخلی��ه آن موانعی وجود دارد،

 ارائه کند.

پرداخت سیصد هزار درهم به خانواده دو صیاد ایرانی
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 هشدار جدی استاندار یزد
 نسبت به شیوع باالی کرونا در استان

استاندار یزد با اشاره به افزایش آمار مبتایان به کرونا در استان 
ی��زد گفت: به همی��ن منظور با اعم��ال محدودیت های جدید و 
تش��دید نظارت ها به دنبال کنترل این بیماری در اس��تان هستیم. 
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی اس��تانداری یزد، دکتر طالبی 
در نشس��ت ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که با حضور 
ویدیوکنفرانسی فرمانداران در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با 
بیان اینکه شرایط بیماری کرونا در استان یزد مناسب نیست افزود: 
یزد یکی از باالترین آمار شیوع کرونا در کشور را دارد و ظرفیت 
بیمارستان های استان در حال تکمیل شدن است. استاندار عنوان 
کرد: بر همین اساس در نشست کنونی ستاد کرونا محدودیت هایی 
را وضع کرده ایم که برخی از آنها ادامه دهنده محدودیت های هفته 
گذشته هستند. وی از تش��دید نظارت ها بر اجرای پروتکل های 
بهداش��تی در اصناف، واحدهای تولیدی، بانک ها، دس��تگاه های 
دولتی و دیگر بخش ه��ا خبر داد و افزود: با متخلفین به صورت 
جدی برخورد خواهد ش��د. وی در انتها اب��راز امیدواری کرد با 
محدودیت های اعمال ش��ده شاهد بهبود ش��رایط شیوع بیماری 

کرونا در استان باشیم.

بخشی از فسادها نتیجه چشم بستن بر لغزش ها و 
انحرافات از قوانین به بهانه حفظ حرمت ها است
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اگر بر روی فسادها چشم 
نبندیم و به بهانه حفظ حرمت ها از کنار آن نگذریم قطعا بسیاری 
از مشکات اداری و نابسامانی های کشور حل می شود. غامعلی 
دهش��یری در بازدید از س��ازمان بازرسی کل استان که به مناسبت 
سی و نهمین سالروز تاس��یس این سازمان صورت گرفت با بیان 
اینکه سازمان بازرسی چشم و گوش نظارتی قوه قضائیه محسوب 
می شود و باید از تمام توان و ظرفیت های قانونی خود در امر نظارت 
بر حس��ن جریان امور و اجرای صحی��ح قوانین و در نهایت تهیه 
گزارشات فنی و کارشناسی و حقوقی استفاده کند. امروز اگر شاهد 
نابس��امانی و اخال در امور مردم در برخی حوزه ها هستیم شاید 
حاصل برخی ترک فعل هایی اس��ت که ی��ک مدیر از ورود جدی 
ب��ه انجام کامل وظایف محوله باالخص در دوران تحریم و جنگ 
اقتصادی بی توجهی، سهل انگاری و یا غفلت کرده است؛ این هنر 
نیست که مدیری بدون درگیری جدی با چالش های حوزه مدیریتی 
در حاش��یه خدمت کند هنر مدیر آن است که در دوران تحریم با 
جسارت، صابت و تمام قوت به میدان مبارزه با تحریم و بیش از 

آن مبارزه با فساد در درون مجموعه خود بیاید.

 استان یزد رتبه نخست را 
در نذر و قربانی کسب کرد

مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: طبق شاخص های ارزیابی 
عملکرد در نذر و قربانی، مردم خیراندیش استان یزد موفق شدند 
در س��ال 99 رتبه نخس��ت در زمینه نذر و قربانی را کس��ب کنند. 
محمد شجاعان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به 
افتخارآفرینی نیکوکاران ی��زدی در اجرای طرح »نذر قربانی، ذبح 
ابراهیمی« در روز عید سعید قربان امسال، گفت: طبق شاخص های 
ارزیابی عملکرد در نذر و قربانی، مردم خیراندیش استان یزد موفق 
ش��دند در سال 99 رتبه نخست در زمینه نذر و قربانی را در سطح 
کش��ور کس��ب کنند. وی افزود: نیکوکاران یزدی در سال جاری 
علی رغم شرایط موجود در جامعه، حضور چشمگیری در طرح نذر 
قربانی، ذبح ابراهیمی در قالب پویش مردمی »نذر_من« داش��تند و 
هشت میلیارد و 524 میلیون تومان در قالب نذر و قربانی به صورت 
نق��دی و غیر نقدی به کمیته امداد و مراکز نیکوکاری اهدا کردند. 
مدیرکل کمیته امداد استان یزد تصریح کرد: از جمله شاخصه های 
مهم در ارزیابی نذر و قربانی مواردی همچون رشد کمک ها نسبت 
به سال گذشته، میزان تحقق برنامه، تعداد بسته های توزیع شده در 
بین خانواده های تحت حمایت و تعداد مؤسسات خیریه ای که در 

نذر و قربانی در سال 99 با این نهاد همکاری داشتند، بوده است.

ییالقات میانکوه مهریز جوالنگاه زمین خواران
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز از رفع تصرف 14 
هکتار اراضی ملی در این شهرستان خبر داد که عمده این تخلفات 
مربوط به ییاقات میانکوه بوده اس��ت. »سید علی باقری« در این 
م��ورد تصریح کرد: به همت مام��وران یگان حفاظت و همراهی 
مردم در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال، 14 هکتار از اراضی ملی 
ش��هری و روستایی رفع تصرف ش��د که آمار بیشترین تخلفات 
مربوط به دهس��تان میانکوه است. وی افزود: سال گذشته نیز در 
روس��تاهای بخش مرکزی 30 هکتار اراضی ملی این شهرس��تان 
رفع تصرف ش��د. به گزارش ایس��نا و به نق��ل از روابط عمومی 
اداره منابع طبیعی مهریز، باقری ادامه داد: ییاقی بودن دهستان های 
مهریز موجب حضور زمین خواران برای تصرف اراضی ملی شده 
که برای پیشگیری از پدیده شوم زمین خواری، هوشیاری مردم و 

یگان حفاظت امری ضروری است.

 صادق سفینه و داستان
 دوخته شدن دهان فرخی

ایس��نا- یزد- آنچه از داستان دوخته شدن دهان فرخی یزدی به 
یادگار مانده، مرهون تنها تصویری اس��ت که نقاش��ی یزدی آن را 
به تصویر کش��یده و فاش کرده اس��ت. داس��تان دوخته شدن دهان 
فرخی یزدی در دارالحکومه یزد بیش از هر داستان دیگری، جسارت 
و ش��جاعت روزنامه نگار آزادی خواه یزدی را به تصویر می کش��د؛ 
ش��اعری که برای تحقق آرمان های آزادی خواهانه خود و مردمش، 
در مقابل »ضیغم الدوله« حاکم بختیاری یزد ایستاد و خیاط باشی به 
دستور حاکم، دهانش را دوخت. اما شاید جالب باشد که بدانیم آن 
روز چ��ه افرادی در آن صحنه حاضر بودند و چگونه و از کجا این 
داستان برای مردم ماند و دست به دست شد. »محمدصادق سفینه« 
مردی که به دس��تور حاکم وقت یزد در این واقعه حضور داش��ت، 
تصویری منطبق با واقعیت ها آن را به تصویر کشیده است، البته این 
مسئله قطعی نیست و به نظر می رسد که او توانسته براساس شنیده ها 
ماجرا را ترسیم کند و برای نسل های بعد از فرخی به یادگار بگذارد. 
اما بشنویم از زندگی »محّمد صادق قمی« معروف به »سفینه« که در 
کتاب »یزد، یادگار تاریخ« از او یاد شده است؛  »محّمد صادق قمی« 
در محله ی چهارمنار ی��زد به دنیا آمد و پس از پایان تحصیات به 
همراه برادرش شرکت »نوغان« را بنیاد نهاد و به تولید و پرورش کرم 
ابریشم پرداخت اما پس از مّدتی دست از کار کشیده و به استخدام 
عدلیه )دادگس��تری( یزد درآمد. وی با پشتکار خود پس از چندی 
به معاونت و س��پس ریاست عدلیه یزد رسید. از کارهای نیک و به 
یادماندنی سفینه در سال 1322 هجری شمسی، اهدای باغی زیبا در 
روس��تای ییاقی »ده باال«ی یزد به اداره فرهنگ بود که با توجه به 
این که پیش از آن در ده باال، تنها یک دبس��تان به نام خاقانی داشت، 
این باغ اهدایی به دبس��تانی تبدیل و به نام »س��فینه« نامگذاری شد. 
البته این دبس��تان که در آغاز یک کاس��ه بود و 27 شاگرد داشت، 
همچنان پابرجاست و بر سر در آن با خّط خوش نوشته: »بگذاریم 
و بگذریم«؟ س��فینه در س��ال 1328 شمس��ی 60 عدد لوح دروس 
طبیعی مربوط به انواع حیوانات و نباتات را به دبیرس��تان ایرانشهر 
یزد اهدا کرد که در کتابخانه دبیرس��تان نصب شد و در همان زمان 
نیز از سوی وزیر فرهنگ تقدیر شد. گفته می شود که کاریکاتورهای 
مشیرالممالک، صدرالعلماء و سردار جنگ که باعث توقیف سفینه 
و دهان دوختن فّرخی شده نیز به وسیله وی کشیده شده که برخی 
از آن ها در جراید یزد چاپ ش��ده اس��ت. او چنان در خوشنویسی 
استاد بود که حتّی با ناخن بر صفحه کاغذ خطوط برجسته را نقش 
می کرد. درباره ی نام »قمی« که بعدها به »س��فینه« نامور شد، یادآور 
می ش��وند؛ در آن روزگار، اکثر روزنامه نگاران به نام روزنامه ی خود 
شناخته می شدند همچون محّمدرضا مساوات )محّمدرضا شیرازی(، 
احمد شیرکوه )احمد مدیر(، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل )میرزا 
جهانگیرخان ش��یرازی(، محّمدرضا طلوع )سردبیر طلوع(، رهنما 
و موارد دیگر، لذا این روزنامه نگار یزدی به س��فینه معروف ش��د. 
سفینه، برجسته ترین چهره مطبوعات یزد در همه دوران هاست زیرا 
وی در آن دوران، سردبیری سه هفته نامه ِ انجمن والیتی یزد، سفینة 
نجات و محاکمات یزد را بر دوش داش��ت. س��فینه در 47 سالگی 
درگذش��ت و از او فرزندی برجای نمان��د اما درباره زندگی هنری 
سفینه، کاوه چنین می آورد: »از چهره های هنر خوشنویسی در یزد، 
مرحوم محّمدصادق سفینه، مدیر روزنامه انجمن والیتی یزد است 
که پس از یک سال، نام روزنامه ی خود را به سفینة النّجات تغییر داد. 
صادق سفینه در نوشتن خّط شکسته نستعلیق، شیوة شفیعا را دنبال 
کرده و به درجه خوشنویسی رسیده بود. سفینه در فّن خوشنویسی و 
ُحسن کتابت، زحمات زیادی را متحّمل شده. او خّط نسخ و رقاع را 
هم خوب می نوشت و در این فن، نزد میربهاء خوشنویس به تکمیل 
هنر خود پرداخته بود. صادق س��فینه در 30 سالگی موفّق به گرفتن 
امتیاز روزنامه هفتگی انجمن والیتی یزد گردیده و با نشر مقاالت در 
تنویر افکار اجتماعی کوشش و مجاهدات فراوانی نموده... مرحوم 
سفینه در مینیاتور و نّقاش��ی آبرنگ نیز کار کرده بود. از آن مرحوم 
زیارتنامه هایی در مش��اهد متبّرکه باقیمانده که متن آن )نارنجی( با 
خّط شکسته نستعلیق و سرلوحه آن ها با خّط رقاع و نسخ می باشد. 
اطراف زیارتنامه ها را تذهیب و با گل و بوته نّقاش��ی نموده است«. 
چاپ کاریکاتور دهان دوختن فّرخی به وسیله ی ضیغم و نیز نشانه  
ش��یرکوه )چوپان و گرگ( هم حاکی از جانب داری این روزنامه از 
مبارزات مردم و دفاع آنان در برابر زورمندان بوده است اما در آغاز 
روی کار آمدن رضاخان، ش��یرکوه توقیف شد و همه ی مدیران را 

مجبور به دادن تعّهدی کردند که قبل از چاپ، سانسور شود.

 اخبار يزد اخبار يزد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تریتا طب پیشرفته فرافر 
درتاری��خ 27/08/1398 ب��ه ش��ماره ثب��ت 18834 ب��ه شناس��ه مل��ی 
14008771893 ثب��ت و امضا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- تولید وسایل 
و تجهیزات پزشکی - واردات وسایل و تجهیزات پزشکی - صادرات وسایل 
و تجهیزات پزش��کی - توزیع و عرضه وس��ایل و تجهیزات پزشکی - ارائه 

خدمات پس از فروش در حوزه وسایل و تجهیزات پزشکی - ارائه خدمات مشاوره و تجهیز وسایل 
و تجهیزات پزشکی به موسسسات پزشکی - ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی - ارائه 
خدمات پس از فروش در قالب ضوابط شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات - ارائه خدمات مشاوره 
فنی تجهیزات پزشکی - ارائه خدمات ممیزی و ارزیابی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان 
یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله مجتمع ادارات، بلوار 38]حاج ابوالقاسم رشتی[، خیابان شهید 
دکتر فیاض بخش، پالک 0، طبقه همکف کدپس��تی 8916188187 س��رمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اس��ت از مبلغ 2000000 ریال نقدی میزان س��هم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن 
رفیعی به ش��ماره ملی 4420429674 دارنده 1600000 ریال سهم الشرکه خانم عفت هاشمیان 
به شماره ملی 4430714568 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن 
رفیعی به شماره ملی 4420429674و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم عفت هاشمیان به شماره ملی 4430714568و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها، عقود اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 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 )1024696(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا کمالی زربند با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی 
اس��ت سند مالکیت شش��دانگ پالک 6 فرعی 8121 بخش 17 یزد که در 
صفحه 429 دفتر 9 ذیل ثبت 1678 بنام محمدرضا کمالی زربند بشناسنامه 
ش��ماره 369 یزد فرزند علی به ثبت رس��یده بعلت جابجایی مفقود و تاکنون 
پیدا نشده است و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا 

بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی 
به اطالع عموم رسانیده می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله  انجام شده که در 
معامالتی که ذیال به حکایات سند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد ذکر نشده و یا مدعی وجود 
سند 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 
گذش��ت مدت مقرر نس��بت به پالک مزبور س��ند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم خواهد 
ش��د. س��ند مالکیت شش��دانگ پالک مرقوم در صفحه 429 دفتر 9 ذیل ثبت 1678 بنام دولت 
جمهوری اس��المی ایران با نمایندگی س��ازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور صادر و تسلیم 
گردیده سپس بموجب خالصه سند شماره 327795 مورخ 1394/12/12 دفترخانه 25 یزد به نام 
آقای محمدرضا کمالی زربند بشناس��نامه ش��ماره 369 یزد فرزند علی منتقل گردیده است. تاریخ 

انتشار: 1399/7/30 - شماره چاپی سند: 541491     50 – 99
ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محمد کاظم س��عید منش بموجب وکالتنامه ش��ماره 9175 مورخ 
1399/7/20 بوکالت از طرف وراث س��ید ابراهیم علوی نس��ب اشکذری با 
تس��لیم چهار برگ گواهی نامه مصدق مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ 
پالک های 8651 و 8652 بخش 9 یزد که در صفحه 128 دفتر 6 ذیل ثبت 
731 بنام سید ابراهیم علوی نسب اشکذری بشناسنامه شماره 1462 اشکذر 

فرزند س��ید حیدر به ثبت رس��یده بعلت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نش��ده است و از این اداره 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده لذا بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قان��ون ثب��ت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی به اطالع عموم رس��انیده می ش��ود تا هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله  انجام ش��ده که در معامالتی که ذیال به حکایات سند ثبتی و 
اظهار مالک قید می گردد ذکر نش��ده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د تا 10 روز 
پس از انتش��ار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و یا سند معامله انجام نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت مدت مقرر نسبت به پالک مزبور 
سند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم خواهد شد. سند مالکیت ششدانگ پالکات مرقوم در 
صفحه 128 دفتر 6 ذیل ثبت 731 بنام محمود اورنگ فرزند علی بمان صادر و تس��لیم گردیده 
س��پس بموجب خالصه سند شماره 1196 مورخ 1335/2/16 دفترخانه 7 یزد ششدانگ پالکات 
مرقوم به آقای س��ید ابراهیم علوی نس��ب اشکذری بشناسنامه ش��ماره 1462 اشکذر فرزند سید 

99 – 51 حیدر منتقل گردیده است. تاریخ انتشار: 1399/7/30  
ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی فرهنگیان یزد سهامی 
خاص به شماره ثبت 2345 و شناسه ملی 10861620558 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1399 آقای جواد عابدینی 
به ش��ماره ملی 4430801010 به س��مت رئیس هیات مدیره و آقای محمد 
خسروی به شماره ملی 5409708164 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
آقای علی سلطان زاده به شمارملی 4431813810 به سمت مدیر عامل و آقای 
رضا سلطان زاده به شمارملی 4431983694 به سمت قائم مقام مدیرعامل 

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
ش��رکت همراه با مهر شرکت معتبر می باش��د ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره با 

مهر شرکت دارای اعتبار است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )1023343(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی فرهنگیان یزد سهامی 
خاص به شماره ثبت 2345 و شناسه ملی 10861620558 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :1-آقای رضا سلطان زاده به شماره ملی 4431983694 وآقای 
جواد عابدینی به ش��ماره مل��ی 4430801010 وآقای علی اکبر ذاکریان به 
ش��ماره ملی 4431262644 و آقای س��ید محمد رضوی نیا به ش��ماره ملی 
4469829137 و آقای محمد خسروی به شماره ملی 5409708164 و آقای 

محمود حرازی زاده به شماره ملی 4431954058 و آقای سید محمدجواد ساالر حسینی به شماره 
ملی 4431365370 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی مشاهیری 4431320474 
و آقای ابوالقاس��م حکیمیان به ش��ماره ملی 4432908734 به عنوان اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند2- آقای حسین توکلی بهابادی با کدملی 5619787451 
و آق��ای علی محمد محمدی مقدم با کدملی 4431413065 به س��مت بازرس��ان اصلی و آقای 
مجتبی بازی زاده تفت با کدملی 4459953838 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند3-صورتهای مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )1023344(

در راستای مأموریت اباغی 
رئی��س ق��وه قضائی��ه و برای 
بزرگ  اولین ب��ار یک مج��رم 
اقتص��ادی از اروپا به کش��ور 
بازگردانده ش��د. ب��ه گزارش 
مرکز رس��انه ق��وه قضائیه، در 
پی تأکیدات و دس��تور رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن 
مجرمی��ن و متهمین اقتصادی، 
حیدرآبادی پ��ور  علیرض��ا 
مدیرعامل اسبق بانک سرمایه 
که درحین تحقیقات مقدماتی 
از کش��ور خارج ش��ده بود با 
تاش پلیس اینترپل جمهوری 
اسامی توس��ط پلیس اسپانیا 
دس��تگیر و به کش��ور مسترد 
شد. حیدرآبادی پور دو پرونده 
مهم فس��اد اقتصادی دارد. وی 
به اخ��ال در نظ��ام اقتصادی 
از طریق خیان��ت در امانت و 

تحصیل مال نامش��روع متهم بوده و در جریان 
محاکمه برخ��ی از مدیران بانک س��رمایه در 
شعبه س��وم دادگاه ویژه رس��یدگی به جرایم 

اخال گران در نظام اقتصادی کش��ور به طور 
غیابی به 12 سال حبس محکوم شده است.

یک فع��ال سیاس��ی اصولگرا 
با بی��ان اینک��ه برخ��ی نظامیان 
موف��ق  غیرنظام��ی  مس��ائل  در 
نمی توان حکم  گف��ت:  بوده اند، 
کل��ی داد که م��ردم در انتخابات 
نظامی��ان  از  ریاس��ت جمهوری 
اس��تقبال می کنند یا اقبالی به آنها 
ندارند. حسن غفوری فرد درباره 

احتم��ال موفقی��ت نظامی��ان در 
انتخابات 1400 اظهار کرد: میان 
نظامیان ایران و س��ایر کش��ورها 
تفاوت زیادی وجود دارد. نظامیان 
م��ا ارتباط خیلی نزدیکی با مردم 
دارند. م��ن در زمان جنگ ویتنام 
در آمریکا بوده و از نزدیک شاهد 
بودم که نظامیان این کشور که در 

ویتنام می جنگیدند، چقدر منفور 
مردم این کشور بودند اما نظامیان 
ما م��ورد عاقه مردم هس��تند و 
مردم آنه��ا را از خ��ود می دانند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه نمی توان 
خیلی خط ش��فافی بین نظامیان 
و غیرنظامیان در کشورمان رسم 
ک��رد، اظهار ک��رد: نظامیان ما در 

مس��ائلی مثل حوادث طبیعی به 
کمک مردم می آیند یا در س��ایر 
مس��ائل اجتماع��ی کم��ک حال 
جامعه هس��تند. آیا بس��یجیان را 
باید از نظامیان دانس��ت یا مردم؟ 
نمی توان ی��ک حکم کلی داد که 
یک فرد نظامی به درد ریاس��ت 

جمهوری می خورد یا نه.

فعال سیاسی اصاح طلب گفت: 
طبیعتا در جریان اصاحات در یک 
بازه زمانی به وی��ژه نقش رهبری 
اصاح��ات یعنی چه��ره خاتمی 
به عنوان یک چه��ره وفاق دهنده، 
مورد اعتماد و در یک دوره ای غیر 
از مبانی نظری در عرصه عمل هم 

وارد شد و دوره موفقی بود. وقتی 
او را نس��بت به دوره ه��ای قبل و 
بعد آن مقایس��ه می کنیم، چهره ای 
تاثیرگذار است. غامرضا ظریفیان 
تصریح کرد: عرصه سیاست ورزی 
در جامعه ما دچار تحوالتی ش��ده 
است؛ اوال نسل جوان با یک تکثر 

ج��دی روب��ه رو اس��ت و عرصه 
سیاست در بروز توانایی های خود 
دچار آسیب شده و به نظر می رسد، 
بخش مهمی از جوانان مثل گذشته 
وارد عرصه های سیاست نمی شوند 
بلک��ه وارد عرصه ه��ای مهارتی، 
ورزش��ی، علمی و هنری شده اند 

و آن هیمنه سیاس��ت در جامعه ما 
ت��ا حدی، فروکش کرده اس��ت و 
عملکرد برخی دولت ه��ا در این 
زمینه بی تاثیر نبوده است. متأسفانه 
ضعف احزاب در عرصه کنشگری 
سیاس��ی نقش موثری، داش��ته که 

مزید بر علت شده است.

ایسنا: یک کارشناس روابط کار 
بر لزوم انج��ام تحقیق و پژوهش 
در حوزه دس��تمزدها تاکید کرد و 
گفت: بیش از س��ه چهارم بودجه 
کش��ور س��االنه صرف پرداخت 
دس��تمزد می ش��ود و عدم تعیین 
حق��وق و دس��تمزد مکفی، یکی 

از عوام��ل موثر در کاهش قدرت 
خرید است. حمید حاج اسماعیلی، 
با تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش 
در حوزه دس��تمزد نی��روی کار، 
اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی 
کار به طور اختصاصی در حوزه 
دستمزد باید تحقیق و بررسی و 

کار پژوهش��ی داشته باشد، چون 
یکی از چالش ه��ای جدی بازار 
کار و کاه��ش بهره وری، مس��اله 
دستمزد اس��ت. مرکز پژوهش ها 
زمین��ه  ای��ن  در  هرچن��د  نی��ز 
بررسی هایی داش��ته ولی باید به 
صورت جدی تر و تخصصی تر به 

این مساله بپردازد چون دستمزد 
نه فقط در مورد کارگران بلکه در 
مورد کارمندان هم حائز اهمیت 
اس��ت. او مرکز ملی بهره وری را 
از جمله س��ازمان هایی دانس��ت 
که الزم اس��ت درباره دستمزد به 

پژوهش بپردازد.

رئی��س ات��اق اصن��اف تهران 
ضم��ن تش��ریح دالی��ل گران��ی 
کااله��ا و عدم تاثیر قیمت گذاری 
س��تاد تنظیم بازار در کنترل بازار، 
م��ورد   950 گ��زارش  ارائ��ه  از 
گران فروش��ی به تعزی��رات خبر 

داد. به گزارش ش��بکه خبر، قاسم 
نوده فراهانی در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر اینکه چ��ه زمانی قیمت 
کاال در ب��ازار کنترل خواهد ش��د 
و مسئول کنترل قیمت ها کیست، 
اظه��ار کرد: نوس��انان قیمت کاال 

در سطح کشور ناش��ی از نوسان 
قیمت ارز اس��ت، بنابراین وقتی 
قیمت ارز در نوس��ان اس��ت، به 
فراخور آن نیز قیمت کاالها دچار 
نوسان می شود، بنابراین باید برای 
کنترل قیمت ها به فکر جلوگیری 

از نوس��ان ارز ب��ود. او با تاکید بر 
اینک��ه گرانی مربوط ب��ه اصناف 
نیست، گفت: اصناف هیچ دخالتی 
در تولید، واردات و قیمت گذاری 
کاال ندارند، بنابراین گرانی مرتبط 

با اصناف نیست.

اختالف 50درصدی قیمت گوشت
ایس��نا: مدیرعامل اتحادیه دامداران با اش��اره ب��ه اینکه دالالن و 
واس��طه گران بازار گوش��ت را در دس��ت گرفته اند، گفت: گوشت 
ب��ا اخت��اف قیمت 50 ت��ا 60 درص��دی از تولیدکننده به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د. در حقیقت حلقه های واسط مازادی در این 
بین وجود دارند که هرکدام بازار را تغییر می دهند. س��عید سلطانی 
با بیان اینکه بهتر بود قبل از آغاز به کار س��امانه بازارگاه نهاده های 
کش��اورزی ایراده��ای آن برطرف می ش��د تا در حی��ن کار نیاز به 
اصاحات نباش��د، اظهار کرد: سال گذش��ته قبل از اینکه سامانه ای 
برای توزیع نهاده ها باش��د، به راحتی با بازرگانان به میزانی که نهاده 
دامی نیاز داشتیم قرارداد می بستیم. او با اشاره به اینکه هدف سامانه 
بازارگاه شفاف س��ازی فرآیند توزیع نهاده های دامی است اما برخی 
از آن سوء اس��تفاده می کنند، گفت: برخی افراد تنها با داشتن پروانه 
اش��تغال و انبار اقدام به دریافت نه��اده می کردند و چون نظارتی بر 

آنها نبود نهاده های دریافتی را در بازار آزاد به فروش می رساندند.

استرداد مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

برخی نظامیان در مسائل غیرنظامی موفق بوده اند

تشدید مجازات مواد مخدر
آرمان ملی: نماینده مجلس یازدهم گفت: تشدید مجازات قاچاقچیان 
موادمخدر و توزیع کنندگان موادمخدر در دس��تور کار مجلس ش��ورای 
اس��امی است. زهره الهیان در ادامه خاطرنش��ان کرد: ارتباط با دستگاه 
قضائ��ی نیز وجود دارد و با نماینده دادس��تان در ام��ور مبارزه با قاچاق 
موادمخدر هم اندیشی شده است. ارتباط با دستگاه قضائی وجود دارد و با 
نماینده دادستان در امور مبارزه با قاچاق موادمخدر هم اندیشی شده است.

افزایش 
سرقت های خرد

میزان: رئیس پلیس آگاهی تهران 

ب��زرگ با اش��اره ب��ه افزایش ناچیز 
سرقت های خرد از پیش بینی کنترل 
روند افزایشی این سرقت ها تا یک ماه 
آینده خبر داد. سردار علیرضا لطفی 
افزود: در مواردی مانند سرقت های 

لوازم خودرو افزایش محدود سه تا 
چهار درصدی داش��ته ایم. همچنین 
ساماندهی مش��اغلی که در مناطقی 
مانن��د خازی��ر فعالی��ت می کنند، 
اساسا با شهرداری تهران است و در 

شهرداری بخشی با عنوان ساماندهی 
مش��اغل وج��ود دارد ک��ه باید در 
خصوص ساماندهی این نوع مناطق 
و مش��اغلی که در آنجا شکل گرفته 

است، اقدامات الزم را انجام دهند.

عرصه سیاست ورزی دچار تحوالتی شده است

سه چهارم بودجه را دستمزد می بلعد

بی اثر بودن قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار
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اشک ها و لبخندهای ماسک
حتما بی بی قمر عیال میرزا جعفر لحاف دوز و فرزند و عروس هاش 
را ب��ه یاد دارید که همه چیزش��ان مدرن ش��ده اال رابط��ه عروس و 
مادرشوهری! با رسیدن کرونا و اثرات سوء آن بر کهنساالن که دارای 
بیماری های زمینه ای قند و قلب می باشند بنابراین در دل عروس ها آب 
بود که خدای نکرده بی بی قمر که واجد کلیه شرایط هم هست زبانشان 
الل! خدای ناخواسته! تسلیم کرونا شود ولی بی بی قمر به سامت و 
به عادت نیم قرن هر روز س��ر کوچه در دورهمی بانوان محل شرکت 
می کن��د همین دیروز گفته بود: کرونا اگر برای همه چالش! و هراس 
اس��ت برای من فرصت! و عشق می باشد! ببینید همین دوتا عروسی 
که وبال گردن پسرهام هستند!! با چشم و هم چشمی هم، پول نازنین 
پسرهای بی عرضه و بی زبانم را خرج عمل دماغ و گونه و لب و چانه 
و غب غب شان کرده اند حاال همه اینها را باید زیر ماسک مخفی کنند 
و چه خوب که حس��رت ]پز دادن و کاس گذاش��تن[ را بر دلش��ان 
گذاشت، البته با خنده غش غش!! همچنین می گفت بنازمت عشق من 
کرونا! کجایی بیا ببوسمت این رژلب و گونه زرقی و برقی فانی ها به 
چه دردش��ان می خورد بزک تزک ها را کجا نمایش بدهند؟! وقتی هم 
دوتا عروس ها از کنارش رد شدند گویا بلند بلند زمزمه می کرده که اگر 
کرونا یقه تان را گرفت سام مرا بهش برسانید و بگویید نمی دانید بی بی 

قمر چقدر احساس جوانی می کند و زندگی را از نو شروع کرده!!...
زبان دراز

 طنز

 ابوالفضل رضایی
 یازدهم  -  قرائت قرآن

 اول ناحیه 
راه یافته به استان

 سید معین معزالدینی 
 دهم  -  حفظ موضوعی قرآن

سوم ناحیه

 علی اصغر زارع ارنانی
 دهم  -  ترتیل قرآن

چهارم ناحیه

 سید حسین حسینی
 دهم  -  انشای نماز

پنجم  ناحیه

 محمد جواد دهقان
 دوازدهم  -  شعر

برتر  ناحیه

 علی اکبری جور
 دوازدهم - داستان کوتاه

برتر  ناحیه

 داود حمیدی فر
 دهم  -  مقاله نویسی

برتر  ناحیه

 امیرحسین خاوری
 دهم  -  مقاله نویسی

برتر ناحیه

 طاها بهفروز
 پنجم -  دانایی و توانایی

اول ناحیه

 عرفان فروغی مقدم
 چهارم -  نقاشی سردار دل ها
دوم و برگزیده ناحیه

 علی فاطمیان
 پنجم -  خوشنویسی

سوم  ناحیه

 کیارش سپهر جوان
 ششم -  عطر انتظار

چهارم ناحیه

 محمدامید بهجت
 پنجم -  عطر انتظار

پنجم  ناحیه

 محمدطاها رحیمی
 ششم -   عطر انتظار

پنجم  ناحیه

 محمدمجتبی گلبخش
 ششم -  طراحی با مداد

برگزیده ناحیه

 عرفان گالب
 نهم -  انشای نماز

دوم ناحیه

 امیرحسین صدیقی
 هشتم -  احکام

دوم ناحیه

 نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری
 دبیرستان دوره اول پسرانه 

حضرت مجتبی)ع(

 نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری
دبیرستان دوره دوم پسرانه حضرت مجتبی)ع(

 نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری
دبستان پسرانه حضرت مجتبی)ع(

کسب رتبه اول ناحیه راه یافته به استان در مسابقات سرود همگانی و کسب رتبه سوم ناحیه در مسابقات نقاشی همگانی

 کسب رتبه دوم ناحیه 
در مسابقات سرود همگانی

روزنامه نیویورک تایمز در پی اعمال تحریم های 
اخیر امریکا بر بانک های ایرانی در گزارشی اعمال 
این تحریم ه��ا را با وجود بیماری همه گیر کرونا 
بی رحمی تلقی کرد. به گزارش ایسنا، این روزنامه 
امریکایی نوش��ت: در سال 2003 وقتی زلزله بم 
منجر به جان باختن هزاران نفر شد، جورج دبلیو 
بوش چندین س��ال دش��منی را کنار گذاشت و 
تجهیزات پزش��کی و ناجی هایی را از راه هوایی 
ارسال کرد. همچنین برخی محدودیت ها در زمینه 
ارس��ال پول و کاال به ایران را لغو کرد. نیویورک 
تایم��ز در ادامه این گزارش مط��رح کرد: در این 
پاییز همزمان با افزایش شمار جانباختگان بر اثر 
کووید19 در ایران که دارای بیشترین آسیب این 
بیماری در خاورمیانه اس��ت، دولت ترامپ رحم 
کمی نشان داده است. دولت امریکا با درخواست 
وام 5 میلیارد دالری ایران از صندوق پول جهانی 
برای مبارزه با ویروس کرونا مخالفت کرده است. 
در حالی که ش��مار مبتایان در حال عبور از مرز 
نیم میلیون نفر می باشد و شمار جانباختگان بیش 
از 27 هزار نفر اس��ت، دولت امریکا تحریم های 
جدیدی را بر این کشور اعمال می کند که پیش از 
این نیز برای خریدن داروهای ضروری مشکاتی 
داشته است. این روزنامه همچنین مطرح کرد: از 
نظ��ر دولت ترامپ، ایرانی ب��ودن به اندازه کافی 
مجرمانه است. فهرس��ت جدید محدودیت های 
اقتصادی ش��امل بانک مس��کن اس��ت که ویژه 

وام های خری��د خانه ب��وده و دربرگیرنده بانک 
کشاورزی نیز هست که به کشاورزان وام می دهد. 
این به کارگیری تحریم های جامع و گسترده منجر 
به تنبی��ه ده ها میلی��ون ایرانی بی گناه می ش��ود. 
تحریم های جدید علیه 18 بانک ایرانی در دوران 

یک بیماری همه گیر بی رحمانه هستند.

 به ایرانی ها گفته ام 
تا پس از انتخابات صبر کنند!

رئیس جمه��وری امریکا ب��اری دیگر مدعی 
شد که در صورت پیروزی در انتخابات 2020 
ایران برای انعق��اد توافقی جدید با وی تماس 
خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، 
ادعا کرد: من به  آنها گفتم که تا پس از انتخابات 
صبر کنند اما تأکی��د کردم که پس از انتخابات 
همه چیز س��خت تر خواهد ش��د. به آنها گفتم 
ک��ه تا پس از انتخابات صب��ر کنند چراکه االن 
نمی توانند توافق کنن��د. اگر جوی خواب آلود 
پیروز ش��ود، به بهترین توافق ممکن می رسند. 
از س��وی دیگر جو بایدن نامزد دموکرات ها در 
انتخابات امریکا هم مدعی ش��د که جمهوری 
اسامی به داشتن مواد الزم برای ساخت بمب 
اتمی نزدیک تر شده اس��ت! وی گفت: امریکا 
منزوی شده اس��ت. متحدان مان کارهایشان را 
به تنهایی پیش می برند. سیاس��ت »اول امریکا« 
باعث انزوای امریکا شده است. وی با بیان این 

ادعا که ایران به داشتن مواد الزم برای ساخت 
بمب نزدیک تر شده اس��ت، افزود: کره شمالی 
بمب و موش��ک های بیش��تری در اختیار دارد. 
ما در ش��رایطی هس��تیم که متحدان مان رسمًا 

می گویند که نمی توانند روی ما حساب کنند.

ممانعت آمریکا از خرید دارو و 
غذا جنایت علیه بشریت است

وزیر امور خارجه کشورمان انتخاب سوگا به 
سمت نخس��ت وزیر و همچنین انتصاب مجدد 
موته گی به س��مت وزیر امور خارجه را تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد سیاس��ت پیش��ین 
این کش��ور در تاش برای ایفای نقش ژاپن در 
کمک به ثبات منطقه در دولت آقای س��وگا نیز 
ادامه یابد. محمدجواد ظریف با اش��اره به لزوم 
استفاده ایران از منابع ارزی خود در ژاپن، اعمال 
محدودیت های غیرقانونی توس��ط رژیم آمریکا 
در این مس��یر را محکوم ک��رد و جلوگیری از 
خری��د دارو و غذا برای م��ردم ایران را جنایت 
علیه بشریت دانس��ت. وزیر امور خارجه تاکید 
ک��رد: از دولت ژاپن توق��ع داریم در چارچوب 
تعه��د عام کش��ورها ب��ه اج��رای قطعنامه های 
ش��ورای امنیت از جمله قطعنامه 2231، مانع از 
این اقدام غیرقانونی آمریکا شود. او همچنین از 
حمایت ه��ای ژاپن از ایران در مب��ارزه با کرونا 
تش��کر و اظه��ار امیدواری ک��رد همکاری های 

دو کش��ور در رواب��ط دوجانبه گس��ترش یابد. 
درخصوص برجام هم ظریف تاکید کرد بسیار 
مهم اس��ت که تمام تاش خود را به کار گیریم 
تا طرف های دیگر ه��م تعهدات خود ذیل این 

توافق را انجام دهند.

اگر ترامپ ببرد، فقط خدا به 
داد ما برسد

نخس��ت وزیر دولت وابس��ته به تش��کیات 
خودگردان فلس��طین ب��ا اب��راز آرزومندی برای 
شکست دونالد ترامپ در انتخابات امریکا، گفت: 
اگ��ر ترامپ پیروز ش��ود، فقط خدا بای��د به داد 
فلسطینیان برسد. به گزارش ایسنا به نقل از سایت 
شبکه روس��یاالیوم، محمد اش��تیه، نخست وزیر 
دولت وابسته به تشکیات خودگردان فلسطین 
ک��ه به صورت مج��ازی در برابر پارلم��ان اروپا 
س��خن می گف��ت، تأکی��د ک��رد: در صورتی  که 
دونال��د ترامپ، رئیس  جمهوری امریکا دور دوم 
ریاس��ت  جمهوری را هم از آن خود کند ما باید 
چهار س��ال دیگر با او س��ر کنیم، خدا به داد ما، 
شما و کل جهان برسد. وی همچنین گفت: اگر 
اوضاع در امریکا تغییر کند، به نظرم این مس��أله 
مس��تقیماً در روابط اسرائیل و فلسطین و روابط 
دوجانبه امریکا و فلسطین منعکس خواهد شد. او 
در پایان کشورهای اروپایی را به شناسایی کشور 

فلسطین فراخواند.

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان 
اینکه قالیباف بهتر اس��ت در جایگاه 
فعلی خود خدمت کنند، عنوان کرد: 
اعتقادم این اس��ت که باید این امر در 
مجل��س به قانون تبدیل ش��ود که به 
ص��ورت همزمان، روس��ای قوا حق 
ندارند برای مسئولیت قوه دیگر مانند 

مجریه، نامزد انتخاباتی ش��وند، مگر 
اینکه قبل از آن استعفا بدهند و به این 
شکل نباشد که طرف، رئیس مجلس 
است و دائما پشت تریبون است؛ حال 
این چه رقابتی خواهد بود بین کسی 
ک��ه تریبون دارد و دیگری که تریبون 
ندارد. حس��ین کنعانی مق��دم درباره 

کاندیدا ش��دن قالیباف اظه��ار کرد: 
ممکن اس��ت که یک فرد، هواداران 
خ��ودش را برای یک نامزد انتخاباتی 
فعال کند ت��ا از آن فرد حمایت کند 
اما اینکه رئیس قوه، شخصا بخواهد 
وارد عرص��ه انتخاب��ات ش��ود باید 
قانونی وضع کنند که رئیس قوه ای که 

مستقر است و باید 4 سال رئیس قوه 
باش��د نتواند، دنبال انتخابات، فضای 
انتخاباتی، درگیری، تش��نج و مسائل 
مختل��ف ب��رود و در عی��ن حال در 
راس قدرت هم حضور داشته باشد؛ 
چراکه خاف قواعد رقابتی است و به 
مشارکت سیاسی مردم، لطمه می زند.

عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه 
پیشنهاداتی درباره تغییر در نحوه برگزاری انتخابات آتی 
با توجه به شرایط ناشی از همه گیری کرونا پرداخت. به 
گزارش تابناک، محمد هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه 
همه می دانند س��امت بر هر موض��وع دیگری مقدم 
است، گفت: برگزاری انتخابات به شکل گذشته و در 
یک روز و در صف ه��ای طوالنی در وضعیت فعلی 
امکانپذیر نیست. هاش��می در بیان راهکار پیشنهادی 
خود برای جلوگیری از تبدیل شدن این مسأله به یکی 
از موانع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، گفت: 
اگر ما خواهان برگزاری انتخابات باشکوه و با حضور 
حداکث��ری م��ردم در انتخابات هس��تیم، باید راهکار 

جدی از س��وی شورای نگهبان و وزارت کشور برای 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 اتخاذ و مقدمات این 
موضوع فراهم شود. او برگزاری انتخابات به صورت 
تمام الکترونیک را با توجه به وجود نداش��تن تجربه 
قبلی امری مش��کل دانس��ت و افزود: شورای نگهبان 
می تواند طرح های مختلفی همچون برگزاری انتخابات 
در چند روز پیاپی را در دستور کار قرار دهد و درباره 
نحوه و ش��یوه برگزاری انتخاب��ات که می تواند عامل 
کاهش یا افزایش مش��ارکت مردم در انتخابات باشد، 
تصمیم مهمی بگیرد. هاشمی درباره فعالیت جریانات 
سیاس��ی مختلف در راس��تای حض��ور در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 1400 هم گفت: بنده نظرس��نجی 

خاصی را از میزان اقبال مردم از یک جریان سیاس��ی 
مشاهده نکردم؛ اما چون نظام جمهوری اسامی ایران 
بر پایه اصل دموکراس��ی استوار است، همه جریانات 
حق فعالی��ت در عرصه انتخابات را دارند و این مردم 
هس��تند که در نهایت انتخاب می کنن��د، چه جریانی 
پیروز انتخابات باش��د. او با اش��اره به نقش تأثیرگذار 
شورای نگهبان در شکل دهی فضای انتخابات افزود: 
اینکه برخی معتقدند مثًا جری��ان احمدی نژاد قصد 
حضور در انتخابات را ندارند، غیرقابل قبول اس��ت و 
م��ا باید اجازه دهیم همه جریان��ات اظهارنظر کرده و 
نظریات خ��ود را بیان کنند تا در نهایت گزینه مدنظر 

مردم انتخاب شود.

تحریم ها علیه ایران در بحبوحه کرونا بی رحمی است

قانون شود که روسای قوا همزمان نمی توانند نامزد انتخاباتی شوند

پیشنهاد انتخاباتی هاشمی به شورای نگهبان و وزارت کشور

 محمدرضا خاتمی 
 ظرفیت باالیی

 برای کاندیدا شدن دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: 
سید محمدرضا خاتمی ظرفیت باالیی برای کاندیدا 
شدن از س��وی اصا ح طلبان در سال 1400 را دارد. 
س��یدمحمد صدر در مورد کاندیدا ش��دن نظامی ها 
گف��ت: فکر نمی کنم اصا زمین��ه ای برای نظامی ها 
باشد. ولی نکته مهم این است که عملکردهای اینها 
با هم متفاوت اس��ت. چنانکه در مورد برجام دیدیم 
که اگرچه شخصیت اوباما و کری متفاوت است، اما 
بایدن و حزب دموکرات به مس��ائل حقوق بشری، 
آزادی ها و این جور مسائل بیشتر توجه می کنند. در 
ای��ن زمینه کاما می توانند اروپا را هم با خودش��ان 
هماهنگ کنن��د. اگر ما در آن زم��ان یک انتخابات 
مثل انتخابات مجلس داشته باشیم که آزاد، رقابتی و 
پرشور نباشد آنها خیلی از این قضیه استفاده خواهند 
کرد و فشارهای حقوق بشری بیشتر خواهد شد و 
چه بس��ا آن وقت تحریم های حقوق بشری شروع 
ش��ود. بنابراین در هر صورت ج��دای از اینکه چه 
کسی در آمریکا رئیس جمهور بشود، ایران باید یک 
انتخابات پرش��ور، رقابتی کامل برگزار کند تا بتواند 

با قدرت مقابل آمریکا و فشارهای خارجی بایستد.


