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میالد مهدی)عج(، تصنیف سرخ ترانه های انتظار،بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

ــد در  ــابق میب ــدار س ــاح فرمان ــین ف حس
ــورد  ــانه در م ــاب رس ــا اصح ــتی ب نشس
ــد  ــدن چن ــوز مع ــذاری مج ــی واگ حواش
صــد هکتــاری در میبــد توضیحاتــی ارائــه 
ــی از  ــه برخ ــزارش ب ــن گ ــه در ای داد ک

ــم. ــی پردازی ــده م ــه ش ــناد ارائ اس
بــه گــزارش میبدمــا؛ پــس از انتشــار خبــر 

تکاندهنــده واگــذاری بیــش از ۴۰۰ هکتــار از 
ــد و  ــردم میب ــم زیســتی م ــی در حری اراضــی مل
اعتــراض نماینــده مــردم شهرســتان هــای تفــت 
ــر ســر  ــی ب ــاق، بحــث های ــن اتف ــه ای ــد ب و میب
ــه وجــود آمــد. چرایــی واگــذاری ایــن مجــوز ب

ــی  ــن مســائل حیات ــل ای ــه تقلی صرفنظــر از اینک
بــه یــک یــا چنــد فــرد و سیاســی کــردن ماجراهــا 

و تــاش بــرای مقصریابــی کار صحیحــی 
ــدری- ــای حی ــه دوقطبی ه ــا ب نیســت و صرف
نعمتــی دامــن می زنــد، امــا بــرای تنویــر 
ــه چنــد مــورد از  افکارعمومــی خــوب اســت ب
اســنادی کــه مهنــدس فــاح در ایــن نشســت 

ــود. ــاره ش ــد، اش ــه کرده ان ارائ

نکاتی قابل تأمل از اسنادی که ارائه شد!

ادامه در صفحه دو

می گوییــم مــردم شــهر دارنــد در آلودگــی هــوا 
خفــه می شــوند، امنیــت هــر روز دارد نحیف تــر 
از قبــل می شــود، نابــودی هنجارهــای بومــی و 
دینــی دارد بــه نقطــه بازگشــت ناپذیر می رســد 
و قریــب بــه اتفــاق مــردم جــز معــدودی 

ســرمایه دار معتــرض و ناراحــت هســتند!
مســئول مربوطــه گلویــش را صــاف می کنــد، 
ــادر  ــد ص ــای جدی ــا مجوزه ــر م ــد: اگ می گوی
نکنیــم و اجــازه تاســیس کارخانه هــای جدیــد 
کاشــی و فــوالد و معــادن ســنگ آهن و خــاک 
ــرار  ــهر ف ــرمایه های ش ــم، س ــی و... ندهی کاش
ــارس و...  ــدان و ف ــان و زاه ــه کرم ــد ب می کن
ــی ســرمایه های  ــن راحت ــه ای ــد ب ــه نبای ــا ک م
شــهر کــه بــه همــت صنعتگــران نجیــب -این 
جهادگــران جبهــه جنــگ اقتصادی- به دســت 

آمــده فــراری بدهیــم!
ــم و  ــکان می دهی ــه نشــانه تاســف ت ســری ب
می گوییــم: مدیــر عزیــز اصاح طلــب! مســئول 
ارجمنــد اصولگــرا! حتــی نئولیبرال ها هــم دیگر 
ــول  ــط پ ــه »ســرمایه« فق ــه شــده اند ک متوج
نیســت امــا شــما بــه خاطــر کم مطالعــه بــودن، 
بخاطر تفکــرات عوامانــه ای که داری برگشــتی 
بــه چنــد دهــه قبــل! ســرمایه، اعتمــاد عمومی 
اســت. ســرمایه، آرامــش مــردم اســت. ســرمایه، 

لبخنــد رضایــت مردم اســت.
ــدازد  ــن می ان مســئول مربوطــه ســرش را پایی
و پیــش خــودش می گویــد: اینهــا راســت 
می گوینــد امــا اگــر صدقــات ســرمایه داران بــه 
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــد چگون ــا نباش ــا دولتی ه م
فشــلی کــه بــه مــن ارث رســیده را اداره کنــم؟! 
ــول  ــن پ ــتگاه م ــه دس ــدر ب ــت چق ــر دول مگ

می دهــد؟
همیــن فکرهــا باعــث می شــود کــه مســئول 
مربوطــه عزمــش را جــزم کنــد و ســرش را باال 
بگیــرد و مجــددا بــا حــرارت از قبح فرار ســرمایه 
ــهر  ــرمایه گذاری ش ــه  س ــاء رتب ــن ارتق و حس
صحبــت کنــد و بعــد هــم در کمــال شــگفتی 
اساســا آالیندگــی و ناامنــی و در کل نارضایتــی 
عمومــی را کتمــان کنــد و بگویــد: بله مــواردی 
کوچکــی هســت کــه مــا داریــم برنامه ریــزی 
ــی  ــای جامع ــا برنامه ه ــاءا... ب ــم و ان ش می کنی

کــه در پیــش داریــم حلــش می کنیــم.
ســوگمندانه نگاهــی به قفســه کتابخانه پشــت 
ــی  ــم و وقت ــه می اندازی ــئول مربوط ــر مس س
ــردی  ــناد راهب ــع و اس ــای جام ــوه برنامه ه انب
ــه  ــا اضاف ــه آنه ــی ب ــال چندتای ــر س ــه ه ک
می شــود و هیچکــدام حتــی یکبــار هــم ورق 
نخورده انــد را می بینیــم، لبخنــد ملیحــی 
ــم:  ــه مســئول مربوطــه می گویی ــم و ب می زنی

ــُم ا... ! اَیََّدُک

 سرمقاله؛
مدیر عزیز، سرمایه فقط پول نیست!

در جنگ رسانه ای باید از انفعال بیرون و حالت تهاجمی به خود گرفت

حجت االسالم والمسلمین علیرضا حسنی:

حجت االســام حســنی در خطبــه دوم نمــاز جمعــه در 
بخشــی از ســخنان خــود بــه جهــاد تبییــن مقــام معظم 
ــق  ــًا از طری ــمن فع ــت: دش ــت و گف ــری پرداخ رهب
ــردم را نســبت به نظــام  فشــار اقتصــادی می خواهــد م
ــا مــردم رودرروی نظــام قــرار  اســامی بدبیــن کنــد ت

. ند گیر
امام جمعــه موقــت میبــد افــزود: بــرای حــل این مســاله 
ــا  بایــد مــردم مــا متوجــه ایــن موضــوع باشــند کــه ب
اتحــاد و یکپارچگــی و مســئولین و بــا توجــه بــه مســاله 
اقتصــاد مقاومتــی و توجــه به داخــل و رونق کســب وکار 
و تولیــد، و من جملــه از طریــق خنثــی کــردن تحریم هــا 

توطئه هــای دشــمن را خنثــی کننــد.
 مدیــر حــوزه علمیــه بــرداران میبــد تصریــح کــرد: اگــر امریــکا و اروپــا حاضر نشــدند تحریم هــا را لغــو کنند؛ 

بایــد مســئولین مــا بــا دور زدن تحریــم نقشــه های آنهــا را خنثــی کنند.
وی بابیــان اینکــه یکــی از راه هــای دشــمن، دروغ و لجــن پراکنــی علیــه نظــام اســامی و ســیاه نمایــی 
دســتاوردهای انقــاب و تطهیــر کــردن چهــره کریــه بدخواهــان و نظــام گذشــته در فضــای مجــازی اســت، 
گفــت: جهــاد تنهــا در میــدان نبــرد خاکــی کشــته و زخمــی نــدارد و امــروز هم جهــاد در فضــای رســانه ای و 
مجــازی اســت و بایــد نســبت بــه دشــمن از حالــت انفعــال بیــرون آمــد و حالــت تهاجمــی بــه خــود گرفت.
امام جمعــه موقــت میبــد تصریــح کــرد: بــه فضــل خدا بــا شــناختی کــه از جوانــان مؤمــن، پرشــور و انقابی 
داریــم؛ در جنــگ رســانه ای و اقتصــادی هــم ملــت مــا پیــروز خواهنــد شــد و بینــی مســتکبرین را بــه خاک 

ــد مالید. خواهن
ــام  ــه اهمیــت رعایــت اصــول اخاقــی و شــرعی در ای ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــری از خطبــه هــا ب
تعطیــات نــوروزی گفــت: از مســئولین شهرســتان درخواســت داریــم، در این ایــام منفعانه برخــورد نکنند و 
بــرای شــهری کــه بــا نــام و یــاد آیــت ا... حائــری، آیــت ا... محمدابراهیــم اعرافــی و شــهیدان عجین شــده، 

برنامه ریــزی داشــته باشــند.

مــن یــک وقتــی از امــام )رضــوان  هللا  علیــه( ســؤال کــردم، گفتــم شــما در بیــن ایــن 
دعاهایــی کــه هســت، بــه کــدام دعــا بیشــتر عالقــه داریــد یــا بیشــتر اُنــس داریــد ــــ حــاال 
تعبیــر خــودم یــادم نیســت؛ یــک ســؤاِل ایــن  جــوری کــردم ــــ ایشــان یــک تأمـّـل مختصــری 
کردنــد، گفتنــد دعــای کمیــل و مناجــات شــعبانیّه

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری

اُنس امام با دعای کمیل و مناجات شعبانیه



ــوح  ــه وض ــده ب ــه ش ــناد ارائ ــی از اس در یک
مشــخص اســت کــه انــرژی اتمــی بــا اکتشــاف 
ــل  ــورای ح ــرده و ش ــت ک ــدن مخالف ــن مع ای
اختــاف مــاده ۲۴ مکــرر قانــون معــادن )کــه 
از مســئولین دولتــی فقــط اســتاندار و مدیــرکل 
ــرکل جهــاد کشــاورزی در آن  صمــت و مدی
دارد( در یــک تصمیــم عجیــب،  عضویــت 
ــه  ــی را ب ــر تخصص ــن ام ــری در ای تصمیم گی
فرمانــدار میبــد واگــذار می کنــد! )تصویــر 

ــماره ۱( ش

ــع  در ســندی دیگــر مشــخص اســت کــه مناب
طبیعــی و محیــط زیســت میبــد بــا ادلــه متعــدد 
ــد  ــت کرده ان ــدن مخالف ــن مع ــذاری ای ــا واگ ب
ــدار  ــه فرمان ــب آنک ــماره ۲( و جال ــر ش )تصوی
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــان ۹۹ دقیق ــد در آب ســابق میب
ــت  ــدن مخالف ــذاری مع ــا واگ ــه ب ــن ادل همی

ــماره ۳( ــر ش ــد. )تصوی می کن
از جملــه ادلــه ای کــه در ایــن نامــه به آن اشــاره 

شــده می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

– قرار داشتن در مسیر باد غالب
– واقــع شــدن در طرح هــای بیابان زدایــی و 

ــزداری آبخی
و  َچــرا  کنتــرل  طرح هــای  بــا  تداخــل   –

ُقــُرق سیســتم های 
ــن و  ــط راه آه ــی، خ ــاده اصل ــا ج ــاورت ب – مج

ــد ــی میب ــهرک صنعت ش
ــع  ــده، مجتم ــام ش ــدد انج ــای متع – واگذاری ه
مرغداری هــا و شــهرک پــرورش ماهیــان زینتــی

)تصویر شماره ۳(

ــی  ــم اجرای ــات مه ــه مقام ــه ب ــه ک ــن نام در ای
و نظارتــی اســتان هــم رونوشــت داده شــده، 
اگرچــه بــه ادلــه مهــم دیگــر از جملــه آالیندگــی 
شــدید خــاک، منابــع آب زیرزمینــی )کــه در هیچ 
ــوص  ــن خص ــه ای در ای ــر آب منطق ــندی نظ س
مشــاهده نشــده( و لــزوم ایجــاد انفجارهــای 
ایــن معــدن  از  بهره بــرداری  متعــدد جهــت 
اشــاره ای نشــده امــا همیــن دالیــل هــم نســبتا 

ــید. ــر می رس ــه نظ ــول ب ــل قب قاب

چنــدی  تعجــب،  کمــال  در  متاســفانه  امــا 
ــر  ــا تغیی ــد نظــرش را کام ــدار میب ــد فرمان بع
ــکار  ــه معدن ــر اینک ــار بخاط ــن ب ــد و ای می ده
اندکــی قناعــت کــرده و مســاحت منطقــه 
ــام آور ۴.۵  ــدد سرس ــه ع ــاف را ب ــورد اکتش م
 ۴ ۴۵۰ هکتــار =  )معــادل  مربــع  کیلومتــر 
ــع(! کاهــش  ــر مرب میلیــون و پانصــد هــزار مت
ــه در  ــی ک ــه قبل ــه ادل ــت، او از هم داده اس
ــدول  ــود ع ــرده ب ــه ک ــش ارائ ــه مخالفت نام
اعــام  را  موافقتــش  بــار  ایــن  و  می کنــد 

)۴ )تصویــر شــماره  می کنــد. 
ــت  ــرای موافق ــه ب ــی ک ــا دالیل ــار ام ــن ب ای
ضعیــف  و  عجیــب  بســیار  می شــود  ارائــه 
ــذاری  ــه نامگ ــتناد ب ــد اس ــی مانن ــت؛ دالیل اس
ــه  ــد)در حالیک ــوالد میب ــد ف ــق تولی ــال، رون س
ــری  ــا کارب ــی ب ــدن ارتباط ــن مع ــرآورده ای ف
ــتگاههای  ــا دس ــدارد( و …! ام ــد ن ــوالد میب ف
ــع هســتند  ــی مطل ــه خوب نظارتــی شهرســتان ب
ــدی  ــت بع ــت اول و موافق ــان مخالف ــه می ک
ــان  ــود آن ــرگاه خ ــه ه ــاده ک ــی افت ــه اتفاقات چ

ــه  ــد ب ــتند می توانن ــاح دانس ص
تنویــر افکارعمومــی بپردازنــد و فعــا مــا 

ــم. ــنده می کنی ــد بس ــن ح ــه همی ب
از دیگــر مســائلی کــه در ایــن نشســت مطــرح 
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــوع جهیزی ــود موض ــده ب ش
حــرف را یکــی از مقامــات اســتان زده و اصــًا 
ــته اســت؛  ــابق نداش ــدار س ــا فرمان ارتباطــی ب
هــر چنــد ایشــان در ایــن مــورد از خــود دفــاع 
ــه ایشــان  ــدان ب ــا روی ســخن منتق ــرده ام ک

نبــوده اســت!
در انتهــا بایــد ایــن موضــوع را گوشــزد 
ــای رســانه ای برخــی  ــانتاژ ه ــه ش ــرد ک ک
ــی  ــه م ــی ک ــل موضوع ــردن اص ــا ک و ره
بــرای  محیطــی  زیســت  فاجعــه  توانــد 
ــتاهای  ــًا روس ــد و مخصوص ــتان میب شهرس
نزدیــک بــه ایــن مــکان داشــته باشــد، بــه 
ــودی زیســت  ــه ناب ــردن ب ــی کمــک ک نوع
ادرس  و طبیعتــًا هــر  اســت  میبــد  بــوم 
ــدن در  ــریک ش ــور، ش ــن مح ــی در ای غلط

ــت. ــزرگ اس ــتباه ب ــن اش ای

تصویر شامره چهارتصویر شامره سهتصویر شامره دوتصویر شامره یک
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نکاتی قابل تأمل از اسنادی که ارائه شد!
به بهانه نشست خبری فرماندار سابق در مورد معدن چند صد هکتاری

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــا  ۱۲ ت ــه ســهم  ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
اســتان  در  معــادن  درآمــد  درصــد   ۱۵
ــر  ــد کمت ــن درآم ــفانه از ای ــت: متاس گف
خطــه  ایــن  نصیــب  درصــد  یــک  از 

. د می شــو

ــدی  ــا آخون ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد  ــزود: درآم ــگاران اف ــا خبرن در نشســت ب
معــادن اســتان حــدود چهــار هــزار و ۲۰۰ 
ــغ  ــن مبل ــه از ای ــت ک ــان اس ــارد توم میلی
ــار  ــان آن در اختی ــون توم ــط ۶۰۰ میلی فق

ــت.  ــرار گرف اســتان ق

ــود را  ــهم خ ــادن س ــرد: مع ــار ک وی اظه
ــه  ــا از ســوی خزان ــد ام پرداخــت مــی کنن

بــه اســتان اختصــاص داده نشــده اســت کــه 
ــی  ــاره اندیش ــه چ ــن زمین ــم در ای امیدواری

شــود. 

آخونــدی بــا بیــان اینکــه طبــق قانــون 
ــه حســاب اســتان  بایــد تمامــی ایــن مبلــغ ب
واریــز مــی شد،خاطرنشــان کــرد:  اگــر ایــن 
ــاز  ــتان ب ــه اس ــل ب ــورت کام ــه ص ــغ ب مبل
ــا  ــرح ه ــیاری از ط ــکل بس ــت مش ــی گش م
ــع  ــای مناب ــه ه ــازی عرص ــتای بازس در راس
ــرداری  ــی ناشــی از اکتشــاف و بهــره ب طبیع

ــی شــد. ــع م ــادن رف از مع

مدیرکل منابع طبیعی استان در نشست خبری:

کمتر از یک درصد درآمد معادن نصیب یزد می شود!
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بــه  اشــاره  بــا  صباغــی  االســام  حجــت 
ــت ا...  ــری آی ــی هن ــون فرهنگ ــای کان فعالیت ه
حائــری میبــدی اســتان یــزد در رشــته های 
مختلــف قرآنــی گفــت: ســاالنه ســه هــزار 
ــف  ــای مختل ــون و در عرصه ه ــن کان ــر در ای نف

می بیننــد. آمــوزش  قرآنــی 

بــه گــزارش حائــر؛ حجت االســام »کاظــم 
صباغــی« مســئول کانــون آیــت ا... حائــری 
ــوری  ــر کش ــوان برت ــب عن ــه کس ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــا توج ــبختانه ب ــت: خوش ــا ۱۴۰۰ گف در فهم
ــجد  ــون در مس ــای کان ــت ه ــم فعالی ــه حج ب
ــتیم همچــون ســال گذشــته حضــوری  توانس

فعــال در ایــن طــرح ملــی داشــته باشــیم و رتبــه 
ــم. ــاص دهی ــود اختص ــه خ ــوری را ب ــر کش برت

 مســئول کانــون آیــت ا... حائــری مســجد حمــزه 
ــت ا...  ــون آی ــزود: کان ــد اف ــتان میب ــی شهرس عل
ــد  ــتان میب ــی شهرس ــزه عل ــری مســجد حم حائ
ــری  ــی و هن ــت فرهنگ ــال فعالی ــش از ۱۲ س بی
ــد و  ــی کن ــال م ــجد دنب ــتر مس ــود را در بس خ
در حــوزه هــای مختلــف ســعی کــرده اســت بــه 
ــال  ــود را دنب ــدف خ ــه ه ــی نمون ــوان کانون عن

ــد. کن

کــرد:  بیــان  صباغــی  حجت االســام 
ــرده  ــاش ک ــری ت ــی و هن ــای فرهنگ کانون ه
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــرای فعالی ــا اج ــه ب ــد ک ان
و هنــری بســتری بــرای جــذب جوانــان و 
نوجوانــان باشــند و خوشــبختانه کانــون آیــت ا... 
حائــری میبــد نیــز توانســته در ایــن مســیر پیــش 

ــد. ــدم باش ق

مســئول کانــون آیــت ا... حائــری میبــد بــا 
ــت:  ــون گف ــن کان ــای ای ــت ه ــه فعالی ــاره ب اش
ــه  ــون در زمین ــا در کان ــای م ــت ه ــوزه فعالی ح
فرهنگــی و هنــری بیشــتر در قالــب هــای 
قرآنــی دنبــال می شــود و تاکنــون نیــز توانســته 
ایــم در همیــن بســتر اقدامــات چشــمگیری 

ــیم. ــته باش داش

برتــر  عنــوان  بــه کســب  اشــاره  بــا  وی 
رواق  در  قرآنــی  هــای  فعالیــت  حــوزه  در 
گفــت:   ۱۴۰۰ فهمــا  ملــی  رویــداد  نــور 
ــن  ــت ای ــی فعالی ــور اصل ــزی و مح برنامه ری
کانــون در زمینــه فعالیت هــای قرآنــی و در 
ــدا  ــت و در ابت ــف اس ــنی مختل ــای س گروه ه
در رشــته روان خوانــی شــروع بــه فعالیــت 
ــوت و  ــظ، ص ــد، حف ــپس تجوی ــم و س کردی
ــورت  ــا ص ــر؛ آموزش ه ــیر و تدب ــن، تفس لح
ــر در  ــزار نف ــاالنه ۳ ه ــون س ــه و اکن پذیرفت
ــن  ــه از ای ــد ک ــوزش می بینن ــون آم ــن کان ای
ــه  ــظ و ب ــته حف ــر در رش ــزار نف ــداد یک ه تع
ــد. ــرکت می کنن ــا ش ــت در آموزش ه ــور ثاب ط

اد:  ادامــه  صباغــی  کاظــم  حجت االســام 
ــر  ــش از ۱۵۰ نف ــون بی ــق کان ــون از طری تاکن
ــعی  ــز س ــا نی ــه م ــد ک ــده ان ــرآن ش ــظ ق حاف
کــرده ایــم بــا فعالیــت هــای محتوایــی و ایجــاد 

ــم. ــش دهی ــداد را افزای ــن تع ــزه ای انگی

وی ایجــاد گــروه تواشــیح »نورالبیــان« و تولیــد 
ــبک  ــی، س ــاوره قرآن ــوزش مش ــگ، آم نماهن
زندگــی قرآنــی و مهارت هــای اجتماعــی ویــژه 
ــن  ــی ای ــات قرآن ــر اقدام ــا را از دیگ خانواده ه

ــون دانســت. کان

حجــت االســام صباغــی گفــت: مــا در زمینــه 
ــه  ــز برنام ــف فرهنگــی نی ــای مختل ــت ه فعالی
هــای مختلفــی را دنبــال مــی کنیــم و در 
ــرای  ــبتی، اج ــای مناس ــه ه ــتا برنام ــن راس ای
مســابقات کتابخوانــی، مســابقات خانوادگــی 

ــم. ــرده ای ــال ک ــی را نب قرآن

وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
ــت  ــا تح ــای م ــت ه ــیاری از فعالی ــا بس کرون
ــم  ــعی کردی ــا س ــا م ــت ام ــرار گرف ــعاع ق ش
بســیاری از برنامــه هــای خــود را نیــز در بســتر 
ــر  ــن ام ــم و همی ــال کنی ــازی دنب ــای مج فض
ــای  ــن و اعض ــه مخاطبی ــده ک ــث ش ــز باع نی
کانــون مــا بتواننــد بــا کانــون و مســجد ارتبــاط 

ــد ــرار کنن برق

گزارش؛

مسئول کانون آیت هللا حائری میبد؛
آموزش ساالنه سه هزار نفر در رشته های مختلف قرآنی توسط 
کانون آیت هللا حائری میبد

رئیــس پلیــس فتــای اســتان یــزد در مــورد کاهبــرداری بــا عنــوان ارســال لینک هــای جعلــی بــا 
نــام ســامانه »ثنــا« هشــدار داد.

ــا فــارس، با اشــاره  ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی رئیــس پلیــس فتــای اســتان یــزد در گفت وگــو ب
ــی  ــا، پیام های ــن کاهبرداری ه ــرد:در ای ــار ک ــتگاه ها، اظه ــات دس ــدن خدم ــوری ش ــه غیرحض ب
ــرای گوشــی تلفــن همــراه شــهروندان ارســال می شــود کــه در آن یــک  حــاوی ابــاغ قضائــی ب
ــا  ــی ی ــاغ قضائ ــن لینــک اب ــق ای ــد کــه از طری لینــک درج شــده و شــهروندان را دعــوت می کن

شــکوائیه خــود را مشــاهده کننــد.
وی بــا بیــان این کــه پیامک هــای اصلــی قضایــی فقــط بــا سرشــماره ADLIRAN بــرای 
ــا ایــن  شــهروندان ارســال می شــود تصریــح کــرد: شــهروندان بــه هیــچ وجــه بــه پیامک هایــی ب
مضمــون کــه بــا سرشــماره های شــخصی بــه آنــان ارســال می شــود، توجهــی نداشــته باشــند چــرا 

ــتند. ــی هس ــا جعل ــن پیامک ه ــه ای ک
رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد: یکــی دیگــر از نشــانه های جعلــی بــودن پیامــک وجــود لینــک در آن 

اســت در حالــی کــه در پیامک هــای واقعــی لینکــی وجــود نــدارد.
ابوطالبــی تأکیــد کــرد کــه شــهروندان بــه هیــچ عنــوان بــه لینــک ورود نکننــد، چــرا کــه دســتگاه 
ــا از  ــه ارســال پیامک هــای جعلــی ثن ــه وســیله رباتــی اقــدام ب ــوده شــده و ب ــه بدافــزار آل تلفــن ب

ــا شــکایت مواجــه می شــوند. ــن خــط می شــود و خــود شــهروندان ب ای
ــات  ــت: اقدام ــد و گف ــک ش ــوری پیام ــذف ف ــک و ح ــن لین ــه ای ــدم ورود ب ــتار ع وی در خواس
پیشــگیری از ســوی پلیــس در حــال انجــام اســت و پیامک هــا دارای لینــک حــذف می شــود، امــا 

ــم. ــه ســازوکاری وجــود دارد کــه در اســتان نداری ــری از ارســال پیامــک ب جلوگی

ترفندهای جدید برای کالهبرداری مجازی 

تعداد کودکان کار در شهرستان میبد روز به روز در حال افزایش است
مســئوالن مربوطــه طــی ســالیان متوالــی بــا اعطــای مجوزهــای کارخانجــات و صنایــع 
ــه معضــات  ــی در زمین ــد ول ــی را انجــام داده ان ــاش هــای خوب ــکاری، ت ــه بی در زمین

ــه اســت. اجتماعــی و امنیتــی برنامــه ای صــورت نگرفت
کاریکاتور و یادداشت از احمدرضا عابدی
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از  متفاوتـی  گزارش هـای  و  اخبـار  روزهـا  ایـن 
سـرانجام مذاکـرات وین منتشـر می شـود که در 
تازه تریـن آنهـا ، از پایـان مذاکـرات ویـن -و یـا 
گام نهایـی آن- خبـر می رسـد. سـخن از انجـام 
توافـق در میـان اسـت ولـی متاسـفانه از سـوی 
تیـم مذاکره کننـده کشـورمان اطاعـات چندانی 
و  داده ایـم  آنچـه  و  از چنـد و چـون مذاکـرات 
آنچـه گرفته ایـم، منتشـر نمی شـود تـا آنجـا که 
جـای خالـی ما در تبییـن واقعیات، دسـت حریف 
را بـرای تحریـف بـاز گذاشـته و حتـی در کمال 
وقاحـت، ایران اسـامی را » طرف سـنگ انداز«! 
معرفـی  مذاکـرات  کشـیدن  درازا  بـه  عامـل  و 

می کنـد!
دربـاره مذاکـرات ویـن و ابعـاد آن گزارش هـای 
در  ولـی  داشـته ایم  کیهـان  در  مفصلـی  نسـبتًا 
محتـرم  مسـئوالن  از  در خواسـتی  وجیـزه  ایـن 
تیـم هسـته ای کشـورمان در میـان اسـت و آن، 
اینکـه، اگـر آنگونـه که جسـته و گریختـه اعام 
شـده اسـت، مذاکـرات وین بـه نتیجه رسـیده و 
توافـق نهایی به دسـت آمـده اسـت، اصلی ترین 
امتیازاتـی کـه در ایـن توافـق رد و بـدل شـده و 

داده ایـم و گرفته ایـم چیسـت؟
امیر عبـدا... آقـای  جنـاب  عزیزمـان  بـرادر   -۱
یـان اعـام کرده بـود: »تنها مذاکـره ای را قبول 
داریـم کـه بـه رفـع واقعـی تحریم هـا و تامیـن 

لغـو  کـه،  چـرا  بیانجامـد...  ایـران  حقـه  حقـوق 
همـه تحریم هـا حـق قانونـی و منطقـی ماسـت« 
و سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا در توافـق یـاد شـده 
ایـن خواسـته قانونـی و منطقـی مـا تحقـق یافته 
اسـت؟ و بـه عنـوان مثال، آیـا تحریم های آیسـا، 
سیسـادا، ویـزا، کاتسـا و ... صدهـا تحریـم دیگـر 
کـه به بهانه هـای هسـته ای و غیر هسـته ای علیه 
کشـورمان وضـع و اعمـال کـرده بودند ، لغو شـده 

است؟!
۲- بـاز هـم بـه عنـوان مثـال، آمریـکا در سـال 
در  را  اسـامی  انقـاب  پاسـداران  سـپاه   ۲۰۱۹
خارجـی-  تروریسـتی  »سـازمان های  فهرسـت 
FTO « قـرار داده بـود. برخی خبرهـا حاکی از آن 
اسـت کـه بـا خـروج سـپاه از FTO موافقت شـده 
ولـی سـپاه پاسـداران همچنان در تحریم موسـوم 
بـه برچسـب SDGT - کـه بـه معنـای تحمـل 
تبعـات حقوقی مترتـب بر گروه های تروریسـتی و 
حامیـان آنهاسـت- باقـی می مانـد! بر اسـاس این 
تحریـم کـه در گزاره تحریمی کاتسـا آمده اسـت، 
آن دسـته از شـخصیت های حقیقـی یـا حقوقـی 
کـه مشـمول برچسـب - SDGT - شـده اند در 
فهرسـت تحریـم قـرار دارنـد و هرگونـه رابطـه 
اقتصـادی و یـا سیاسـی با آنها ممنـوع خواهد بود!
اسـت صحـت  امیـد  از گزارش هـا -کـه  برخـی 
نداشـته باشـد- حکایـت از آن دارنـد کـه آمریـکا 

حاضر نیسـت سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی و 
یـا وزارت دفـاع و ... را از شـمول تحریم یاد شـده 
خـارج کنـد! که در این صـورت و چنانچـه به این 
فرمـول تحمیلـی تـن بدهیـم آمریکا بـه خود حق 
می دهـد کـه ایـران را بـه بهانـه پیونـد غیرقابـل 
انفـکاک جمهـوری اسـامی بـا سـپاه، بـه نقض 
تحریم هـای  و  کـرده  متهـم   SDGT برچسـب 
تـازه ای اعمـال کنـد! یعنی بعد از آنهمـه مذاکره و 

بـر و بیـا، بـاز هـم، نقطه، سـرخط!
... مـوارد دیگـری نظیـر اخـذ تضمیـن معتبـر از 
آمریـکا، راسـتی آزمایی لغـو تحریم هـا و ... نیـز در 
میـان اسـت که در محـدوده ایـن نوشـته محدود 

نمی گنجـد. 
۳- دیـروز آقـای الوروف، وزیـر خارجـه روسـیه در 
مصاحبـه ای گفـت »آمریـکا باید تضمیـن بدهد که 
روابـط اقتصـادی و تجـاری و سـرمایه گذاری های 
ایـران بـا روسـیه مشـمول تحریم هـا نمی شـود«. 
اظهـارات الوروف ایـن پرسـش را پیـش می کشـد 
کـه مگر قرار اسـت تحریم های تجـاری و اقتصادی 
باقـی بمانـد کـه روسـیه بـرای آنکـه مشـمول آنها 

نشـود از آمریـکا تضمیـن می خواهـد؟!
ماجرا چیست؟!

همیـن جـا گفتنی اسـت کـه در جریـان مذاکرات 
منجـر بـه برجـام در دولـت قبـل، روسـیه و چین 
ایـران  تسـلیحاتی  تحریم هـای  لغـو  خواسـتار 
شـده بودنـد ولـی تیـم مذاکره کننـده دولـت آقای 
روحانـی این خواسـته را ضـروری ندانسـته بود! و 
گفتنـی اسـت همیـن دیـروز یک سـایت وابسـته 
بـه مدعیـان اصاحات تضمین خواهـی الوروف را 
بی مـورد دانسـته بـود! کاش امروز مراکز مسـئول 

از تیـم هسـته ای قبـل و سـایت مدعـی 
اصاحـات یـاد شـده در ایـن خصـوص توضیح 

هند!  ا بخو
۴-  آمریـکا به گواهی شـواهد غیر قابـل انکار، طی 
۴۳ سـال گذشـته تمامی برگ هـا و اهرم های خود 
را بـرای مقابلـه با ایران اسـامی به میـدان آورده و 
نـه تنها طرفی نبسـته، بلکه شکسـت های فراوانی 
را متحمـل شـده اسـت و امـروزه از تحریم هـای 
بـا  مقابلـه  بـرای  اهرمـی  بـه عنـوان  اقتصـادی 
جمهـوری اسـامی بهـره می گیـرد و نـه اینکـه 
دغدغـه برنامـه هسـته ای ایـران را داشـته باشـد. 
از ایـن روی بـا جـرأت می تـوان گفـت کـه حاضر 

نیسـت ایـن اهـرم را از دسـت بدهد. 
گفتنی اسـت که آمریـکا در مقابله با روسـیه و چین 
هم به همین حربه متوسـل شـده است و این با روال 
قبلـی آمریکا که ادعـای ابرقدرتی داشـت همخوان 
نیسـت و از افـول قـدرت آن حکایـت دارد. بنابر این 
راه کار اصلـی و موثـر، خنثـی کردن تحریم هاسـت 
کـه خوشـبختانه دولت آقـای رئیسـی در این زمینه 
موفقیت های چشـمگیری داشته اسـت و اگر به این 
حرکـت ادامـه بدهیـم که مسـئوالن محتـرم بر آن 
تاکید داشـته و دارنـد، آمریکا اصلی تریـن حربه خود 
را هـم از دسـت خواهـد داد و بـه شـدت از این پیامد 

وحشـت دارد. ایـن فرصت را نباید از دسـت داد.
۵- و باالخـره بایـد لغـو همـه تحریم هـا در توافق 
آمـده باشـد و گرنـه لغـو تحریم هـای هسـته ای 
بهانه هـای  بـه  تحریم هـا  همـان  بازگردانـدن  و 
دیگـر، آب در هـاون کوبیـدن اسـت. قرار اسـت ما 
تحریم هـا را دور زده و خنثـی کنیـم نه آنکه آمریکا 

لغـو تحریم هـا را دور بزنـد!.

اجازه ندهیم آمریکا لغو تحریم ها را دور بزند!
یادداشتی از حسین شریعتمداری

کاهــش نــرخ فرزنــدآوری، مشــکات فراوانی 
ــت؛  ــد داش ــال خواه ــور به دنب ــرای کش را ب
ــی  ــب به هم ریختگ ــت موج ــن وضعی ــذا، ای ل
در  و  می شــود  کشــور  جمعیتــی  ســاختار 
صحیــح  برنامه  ریــزی  نداشــتن  صــورت 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  شــاهد مشــکات 

ــود. ــم ب ــی و … خواهی ــی، امنیت فرهنگ
ســاختار جمعیتــی کشــور در رشــد اقتصــادی 
اثرگــذار اســت و کاهــش رشــد  کشــور 
اقتصــادی بــرای هــر کشــوری، تبعــات 
ــا  ســنگینی خواهــد داشــت؛ ضمــن اینکــه ب
افزایــش جمعیــت ســالمند و ورود ایــن قشــر 
ــی، در  ــات حمایت ــت خدم ــش دریاف ــه بخ ب
ــور،  ــادی کش ــد اقتص ــش رش ــورت کاه ص
قــرار  تحت الشــعاع  نیــز  خدمــات  ایــن 

ــت. ــد گرف خواه

ــه  ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــن ب ــران اوکرای بح
ــع حســاس، پشــت متحــدان  ــا در مواق غربی ه
خــود را خالــی می کننــد. رهبرانــی کــه از طریــق 
کودتــا و انتخابــات شــبه دموکراتیک غربــی 
روی کار می آینــد، بایــد بداننــد کــه وقتــی 
ــا را  ــرب آن ه ــت غ ــا گذش ــرف آن ه تاریخ مص
تنهــا می گــذارد. ایــن واقعیــت در ایــران و زمــان 
ســقوط رژیــم شــاه، در مصــر به هنگام شکســت 
حســنی مبــارک، در تونــس زمــان فــرار بن علی 
روشــن شــد و اخیــراً نیــز افغانســتان و اوکرایــن، 
دو نمونــه عینــی بــرای دولت هــای متکــی بــه 
آمریــکا و اروپــا هســتند. آمریــکا و ناتــو بیســت 
ســال در افغانســتان بحــران آفریدنــد و چیــزی 
جــز جنایــت و خون ریــزی حاصــل مــردم ایــن 
ــن  ــم از ای ــر ه ــد و در آخ ــوم نش ــور مظل کش

کشــور فــرار کردنــد.

ــاز  ــز نی ــر جهــادی نی ــه مدی »جهــاد تبییــن«، ب
ــن  ــا همی ــادی م ــران جه ــن مدی دارد. مهم تری
جوانــان عزیــز هســتند کــه می تواننــد ارزش هــا 
را به نوعــی از گذشــته بگیرنــد و آن هــا را روزآمــد 
کننــد و از حــال بــه آینــده انتقــال بدهنــد. مدیــر 
جهــادی و کســی کــه در »جهاد تبیین« شــرکت 
ــه  ــکا ب ــا ات ــی ب ــد به نوع ــد بتوان ــد، بای می کن
ارزش هــای الهــی و اســامی نســبت  بــه کارهــا 
مبــادرت بــورزد. رهبــر انقــاب، اقــدام جهــادی را 
ــختی ها  ــل س ــدن در مقاب ــای خسته نش به معن
ــان  ــه در آن ایم ــد ک ــف می کنن ــع تعری و موان
بــه مســیر و حرکــت بــر اســاس فکــر و منطــق 
باشــد. در نــگاه الهیاتــی به بحــث جهــاد، الزاماتی 
ــد اعتقــادات و باورهــا،  وجــود دارد؛ الزاماتــی مانن
جهــاد نــرم، بصیــرت و بحث هــای ارزشــی کــه 

ــد. ــان می دهن ــان را نش ــاد خودش در جه

بســیاری از مســئوالن امــر بــا محتواهــای 
تخصصــی اقتصــاد و مدیریــت و حقــوق از منظر 
ــه  ــر ک ــکل دیگ ــد. مش ــه دارن ــامی فاصل اس
ــد، از  ــته باش ــم داش ــری ه ــت باالت ــاید اهمی ش
ناحیــه کســانی اســت کــه ادعاهــای رویکردهای 
تخصصــی اســامی دارنــد. اتفاقــاً در زمــان 
ــا  امــروز الزم اســت احــکام اســامی منطبــق ب
موضوعــات روز تولیــد و ترویج شــوند. مثــًا الزم 
اســت فقــه پویــا در رابطــه بــا خلــق پــول نه تنها 
ــن و  ــد قوانی ــرد، بلکــه بتوان موضــع جــدی بگی
مقــررات را هــم مبتنــی بــر آن تدوین کــرده 
ــی آن را  ــه تصویــب برســاند و مراحــل اجرای و ب
زمینه ســازی کنــد. مشــابه همیــن موضــوع را در 
موضــوع تعییــن نرخ هــای ثابــت ســود در نظــام 
ــن  ــا اّمهــات موازی ــه ب ــری ک ــم؛ ام بانکــی داری

ــرت دارد. ــه مغای ــن زمین اســامی در ای

چرا باید مراقب پیری 
جمعیت کشور باشیم؟

بحران اوکراین بار دیگر 
دست غرب را رو کرد

نیاز جبهه جهاد تبیین به 
مدیران جهادی

فاصله مسئوالن امر با 
محتواهای تخصصی

دکتر فاطمه قاسمپور
 نماینده مجلس شورای اسالمی

محسن پاک آئین
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان

دکتر عباسعلی رهبر
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر حسین عیوضلو
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم


