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امنیــت  کمیســیون های  رئیــس  نــواب     
ــان مجلــس شــورای  ــی و بهداشــت و درم مل
اســامی در نامــه ای بــه رییــس جمهــور 
ــی  ــاد نظارت ــت ابع ــزوم تقوی ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
ــرل  ــرای کنت ــای الزم ب و انجــام بازرســی ه

دقیــق بــازار دارو و جلوگیــری از هرگونــه 
ــدور  ــتار ص ــوداگران خواس ــط س ــال توس اخ

ــدند. ــوزه دارو ش ــژه در ح ــتورات وی دس
ــار  ــی اظه ــاس مقتدای ــزارش ایســنا، عب ــه گ ب
رییــس  نایــب  عنــوان  بــه  بنــده  کــرد: 

مردمــی بــودن خیلــی مهــم اســت، منتهــا یکــی از مهم تریــن مســائل مردمــی بــودن، 
مردمــی مانــدن اســت؛ مردمــی بمانیــد، خســته نشــوید. صبــری کــه عــرض کردیــم، یکــی 
از مــواردش اینجــا اســت. ایــن  جــور نباشــد کــه مــا اوِّل کار مردمــی باشــیم، بعــد بتدریــج 
خســته بشــویم، نــه؛ واقعــاً مردمــی بمانیــد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام/ در دهمین روز ماه مبارک رمضان

خسته نشوید و مردمی بمانید

نامــــه مهــــــــم به رئیــــس جمهـــــور رئیــــس جمهـــــور دربــــــاره ارز دارو
کمیســیون امنیــت ملــی و جلیــل میرمحمــدی 
کمیســیون  رییــس  نایــب  عنــوان  بــه 
ــس  ــه ریی ــه ای ب ــان در نام ــت و درم بهداش
جمهــور و معــاون اول رییــس جمهــور نکاتــی 

درخصــوص دارو متذکــر شــدیم.

بنیان های دینی و اخالقی و اجتماعی ما 
در معرض خطر فروپاشی است

آیت ا... اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد:

آیــت ا... اعرافــی در خطبــه هــای نمــاز جمعــه میبــد بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت فضــای مجــازی گفــت: خطــر 
بســیار شــدید و نگران کننــده سســتی پایــه ارزش هــای اجتماعــی و اخاقــی در جامعــه اســت و اگــر بیــدار نشــویم 
ــه روز بیشــتر  ــه خانه هــا، جامعــه و محیــط مــا ســرایت کنــد؛ تســریع روزب ــواع مفاســد ب و فســاد، بــی عفافــی و ان
ــرض خطــر  ــا در مع ــای اخــاق اجتماعــی م ــی و پایه ه ــای دین ــارش گذشــتیم؛ بنیان ه ــر از کن خواهــد شــد و اگ

فروپاشــی اســت.

امام جمعــه میبــد بــا هشــدار جــدی در ایــن راســتا تصریــح کــرد: ایــن خطرهــا از بیــرون هدایــت و ســرمایه گذاری 
ــا به کارگیــری ابزارهــای گوناگــون می خواهنــد ســبک زندگــی مــا را تغییــر دهنــد کــه بایــد مصمــم  می شــود و ب
و بــا روش هــای درســت، دقیــق و قاطــع جلــوی گســترش فســاد و فروریــزی پایه هــا و ارزش هــای الهــی، اســامی 

و اجتماعــی را گرفــت.

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بابیــان اینکــه فضــای مجــازی، فضــای خــوب و درســتی اســت و ابــزار علــم و 
ــد  ــرای رش ــار داشــت: فضــای مجــازی ب ــی بشــر ضــرورت دارد اظه ــات علم ــرای ترقی ــای پیشــرفته ب فناوری ه
اقتصــادی، اشــتغال و حوزه هــای فنــاوری علمــی و اقتصــادی یــک نعمــت اســت، امــا فرامــوش نکنیــم ایــن نعمــت 
ــب  ــر تخری ــه در براب ــه و جامع ــه، مدرس ــد خان ــروز بای ــت و ام ــی اس ــای فراوان ــد و تخریب ه ــون دارای مفاس اکن

فضــای مجــازی بیــدار شــوند.

ادامه در صفحه دو

ممتازتریــن هدیــه »ســلول های بهــاری« بــه مخاطــب 
ایــن اســت کــه خیلــی مهمتــر از نخبگــی، »کار 
کــردن« اســت و جملــه طایــی ایــن کتــاب از زبــان 
ــین  ــر حس ــاب، دکت ــن کت ــان ای ــِد قهرم ــکیبا فرزن ش
بهارونــد اســت کــه می گویــد: »تــو ]پژوهشــگاه[ 
رویــان نخبــه ای وجــود نــداره، فقــط آدم هایــی وجــود 

ــن.« ــاش می کن ــرگ ت ــّد م ــر ح ــا س ــه ت دارن ک
ــی از  ــرفت یک ــرح پیش ــه ش ــر ک ــن اث ــدن ای خوان
انقــاب  علمــی  رویش هــای  دوست داشــتنی ترین 
ــکات  ــت، ن ــان اس ــگاه روی ــی پژوهش ــامی یعن اس
ــر،  ــتکار بی نظی ــاد داد و پش ــن ی ــه م ــددی را ب متع
ــه  ــد ب ــر بهارون ــاالی دکت ــت ب ــد و معرف ــگاه بلن ن
ــش، کاس درس  ــش و خدای ــان اطراف ــودش، جه خ
ــت از آن  ــف اس ــدر حی ــه چق ــت ک ــاده ای اس فوق الع

ــیم. ــروم باش مح
بــه همیــن خاطــر بافاصلــه پــس از پایــان کتــاب، ده 
جلــد از آن را تهیــه کــردم تــا بــه عنــوان عیــدی بــه 
همــکاران دانشــگاهی ام تقدیــم کنــم و آنــان را هــم در 

ایــن تجربــه بســیار گرانســنگ شــریک کنــم.
بخشی از کتاب:

ــد  ــن ش ــه، جنی ــم. نطف ــه بودی ــا روزی نطف ــه م هم
ــم،  ــام رح ــه ن ــی ب ــک و نرم ــای تاری ــن در ج و جنی
ــا  ــرد. ب ــد ک ــه رش ــروع ب ــا ش ــی و در آنج النه گزین
خــون مــادر ارتبــاط برقــرار کــرد، بــا ســلولهای مــادر 
دوســت شــد. صــدای قلــب را شــنید و بــا آن ارتبــاط 
برقــرار کــرد. از طریــق کلیه هــای مــادر ســمومش دفع 
کــرد. کل مــواد غذایــی را از طریــق خــون و قلــب مادر 
گرفــت. تنفــس را از طریــق ریــه مــادر انجــام داد و از 

آنجــا اکســیژن گرفــت. 
بــه ایــن ترتیــب کلــی رفیــق پیــدا کــرده بودیــم و در 
دنیــای خاصــی زندگــی می کردیــم؛ مدتــی گذشــت و 
روزی دهانــه رحــم بــاز شــد و افتادیــم بــه دنیــای نــور! 
رفیق هایمــان کــه آن طــرف بودنــد گفتنــد: »اِ! فانــی 
ــد: »اِ!  ــم می گفتن ــا ه ــن طرفی ه ــرد!« و ای ــت! ُم رف
فانــی بــه دنیــا آمــد!«. ایــن طــرف کــه مــا هســتیم 
ــد یکــی  می گوییــم یکــی رفــت و آن طــرف می گوین

اومــد! حقیقــت مــرگ ایــن اســت...

رسمقاله؛ 

آدم هایی که تا سر حد مرگ تالش میکنند
دکتر سید مصطفی میرمحمدی
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نامه مهم به رئیس جمهور درباره ارز دارو
با همت عباس مقتدایی و دکتر میرمحمدی انجام شد؛

متــن نامــه عبــاس مقتدایــی و ســید جلیــل 
کمیســیون  رییــس  نــواب  میرمحمــدی 
هــای امنیــت ملــی و بهداشــت مجلــس 
شــورای اســامی بــه رییــس جمهــور را در 

ــد؛ ــه بخوانی ادام

»حضرت آیت اهلل دکتر رییسی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رییس جمهور

باسام و احترام،
بــه اســتحضار مــی رســاند، هرگونــه کوتاهــی 
در پیــش بینــی هــای الزم بــرای مــواد اولیــه، 
مــاده موثــره دارو و تجهیزات پزشــکی مصرفی 
بیمــاران مــی توانــد نگرانــی هایــی را در آینــده 
پدیــد آورد. ایــن درحالــی اســت کــه بــه دنبــال 
حــذف ارز ترجیحــی )۴۲۰۰ تومانــی( در الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ مصــوب شــده اســت کــه مابــه 
آزاد در  ارز  ارز ترجیحــی و  ریالــی  التفــاوت 
ــار وزارتیــن بهداشــت، درمــان و آمــوزش  اختی
پزشــکی و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قــرار 
ــا  ــت ب ــمند اس ــه خواهش ــن رابط ــرد. در ای گی
قیــد فوریــت مــوارد ذیــل را بررســی و بگونــه 
ای تدبیــر نماییــد کــه در کوتــاه مــدت و 

ــی  ــام داروی ــه اق ــی در تهی ــدت التهاب ــان م می
ــد و  ــد نیای ــی پدی ــکی مصرف ــزات پزش و تجهی
بــا انجــام اقدامــات مدبرانــه و پیشــگیرانه شــاهد 
ــد  ــودجویان نتوانن ــیم و س ــا نباش ــش قیمته افزای

ــد. آرامــش عمومــی جامعــه را برهــم زنن

۱(آیــا از ۱۵ بهمــن ۱۴۰۰ ارز ترجیحــی الزم 
بــرای تهیــه و تامیــن مــاده موثــره، مــاده اولیــه 
و تجهیــزات پزشــکی مصرفــی بیمــاران بــه 
ــت؟ ــه اس ــاص یافت ــذا و دارو اختص ــازمان غ س
ــری  ــا تدبی ــدم اختصــاص ارز آی ۲(در صــورت ع
ارز  ریالــی  التفــاوت  مابــه  پرداخــت  بــرای 
ترجیحــی و ارز آزاد جهــت پرداخــت یارانــه دارو و 
تجهیــزات پزشــکی مصرفــی بیمــاران بــه وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اختصــاص 

ــر؟ ــا خی ــه اســت ی یافت
۳(آیــا ارز مــورد نیــاز واردکننــدگان مــاده موثــره 
و مــاده اولیــه دارو در اختیــار وارد کننــدگان قــرار 
گرفتــه اســت؟ در صورتــی کــه ایــن امــر محقــق 
نشــده باشــد، بدیهــی اســت کــه ســردرگمی هــا 
بــه بــی نظمــی و عــدم تامیــن مایحتــاج پزشــکی 
و دارویــی مــردم منتهــی مــی شــود کــه انتظــار 
از ســاختار مدیریتــی قــوی آن اســت کــه در ایــن 

جهــت پیــش بینــی الزم را داشــته باشــد.
۴(آیا تدبیری اندیشــده شــده اســت که صنایع تولیدی 
دارو بویــژه صنایــع تولیدی کوچک، تســهیات بانکی 

الزم جهــت تامین ســرمایه درگردش را داشــته باشــند 
تــا جلــوی هرگونــه باتکلیفــی یــا توقــف روندهــای 

تولیــدی گرفته شــود؟
ــه  ــت ک ــده اس ــیده ش ــر الزم اندیش ــا تدابی ۵( آی
زمــان و چگونگــی شــروع اجــرای طــرح، مــردم و 
مجریــان را دچــار ســردرگمی و باتکفیفــی ننماید؟
ــدگان  ــی نماین ــئولیت نظارت ــاس مس ــر اس ۶(ب
ــه را متذکــر مــی شــویم کــه  ــن نکت مجلــس ای
احتمــال آســیب پذیــری حداقــل ۵ میلیــون نفــر 
ــه  ــه بیم ــش هیچگون ــت پوش ــه تح ــرادی ک اف
ــذا ایــن حجــم بــاالی  ای نیســتند، وجــود دارد ل
آمــاری اقتضــا مــی کنــد کــه بــر اســاس مصوبــه 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ در اســرع وقــت بــا آزمــون 
وســع نســبت بــه تحــت پوشــش بیمــه ای قــرار 
ــی انجــام  ــدام آن ــر و اق ــراد تدبی ــن اف ــن ای گرفت
ــون  ــم اکن ــاء آن ه ــه خ ــه ای ک ــرد، نکت پذی
واضــح اســت و دســتور جنابعالــی بــرای اجــرای 

ــه مــی باشــد. ــون مــورد انتظــار جامع قان
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــه اینک ــه ب ۷(باتوج
ــردم مشــمول پرداخــت  ــاز م ــورد نی ــای م داروه
ــرای  ــری ب ــا تدبی ــتند، آی ــه ای نیس ــای بیم ه
افزایــش فهرســت ایــن داروهــا بــرای شــمولیت 
ــت؟  ــده اس ــیده ش ــه ای اندیش ــش بیم در پوش
انتظــار مــی رود ایــن موضــوع  پراهمیــت بویــژه 
داروهــای بیمــاران صعــب العــاج و خــاص مــورد 

ــرد. ــرار گی ــژه ق توجــه وی

۸(بــه نظــر مــی رســد کــه زیرســاخت 
هــای موردنیــاز در ســازمان هــای بیمــه گــر 

ــد  ــه بیمــاران بای ــه دارو ب جهــت پرداخــت یاران
ــانی  ــل و بروزرس ــل، تکمی ــر کام ــه زودت هرچ
شــود و هرگونــه بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع 
بــه ســرمایه اجتماعــی دولــت کــه خوشــبختانه 

رو بــه افزایــش اســت، آســیب مــی رســاند.
اهمیــت  بــه  باتوجــه  اســت  خواهشــمند 
ــا  ــد ب ــتور فرمایی ــده، دس ــاد ش ــات ی موضوع
ــاد صدراالشــاره در  ــک از مف ــت هری ــد فوری قی
ــه  ــر از جمل ــان ام ــور متولی ــا حض ــاتی ب جلس
رئیــس کل بانــک مرکــزی، وزیــر محتــرم 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه، وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، روســای 
ســازمان هــای بیمــه گــر، رئیــس ســازمان غــذا 
ــیدگی  ــورد رس ــر م ــان ام ــایر متولی و دارو و س
قــرار گرفتــه و گــزارش اقدامــات انجــام گرفتــه 
ــه  ــن توج ــود. از حس ــام ش ــان اع ــه اینجانب ب

ــد. ــی نمای ــی م ــی قدردان جنابعال
تقویــت ابعــاد نظارتــی و انجام بازرســی هــای الزم 
بــرای کنتــرل دقیــق بــازار و جلوگیــری از هرگونــه 
ــتفاده  ــوء اس ــا س ــوداگران و ی ــط س ــال توس اخ
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی ضرورت ــدگان احتمال کنن
درخصــوص آن دســتور ویــژه ای صــادر فرماییــد.«

معادن به عنوان انفال
 به عموم مردم تعلق گیرد

در جلسه تخصصی طالب میبدی و اردکانی با کارشناسان حوزه صنعت و معدن مطرح شد؛

طــاب  از  جمعــی  مشــترک  جلســه 
بــا حضــور نخبــگان  اردکان و میبــد 
ــن از کارشناســان  ــد ت دانشــگاهی و چن

ــد. ــزار ش ــت برگ صنع
بــه گــزارش حائــر؛ در ایــن جلســه 
اردکان  کوشــکنوی  حســینیه  در  کــه 
و از طــرف طــاب جهــادی ســاباط 
ــزار  ــاب( برگ ــا ط ــاط ب ــازمان ارتب )س
و  صنعــت  فقــه  موضــوع  بــه  شــد، 

معــدن پرداختــه شــد.
در ابتــدای جلســه حجــت االســام زارع 
ــه  ــر گــروه ســاباط، ضمــن اشــاره ب مدی
از مــدل  مباحــث فقهــی در اســتفاده 
معــادن،  و  بخــش صنایــع  اقتصــادی 

گفــت: نبایــد اجــازه داد هــزاران میلیــارد 
ــط در  ــز فق ــه ی معدن خی ــن خط ــرمایه ای س
ــرار  ــدود ق ــدود و مح ــر مع ــد نف ــاب چن حس
ــام  ــلطه نظ ــل س ــی ذی ــال عموم ــرد و انف گی

ــود. ــاراج ش ــرمایه داری ت ــاد س اقتص
ــال  ــادن و انف ــه مع ــرای اینک ــزود: ب وی اف
ــراد  ــلطه اف ــی از س ــوال عموم ــوان ام به عن
خــاص بیــرون رفتــه و در اختیــار عمــوم 
ــوع ســبک  ــرد، الزم اســت ن ــرار گی مــردم ق
و  معــادن  برداشــت  در  کــه  اقتصــادی 
شــکل  از  دارد،  وجــود  صنایــع  تولیــدات 
ــدود،  ــده ای مع ــت ع ــا مدیری ــه ای ب کارخان
عمــوم  مدیریــت  و  کارگاهــی  بــه شــکل 

ــود. ــل ش ــردم تبدی م

اقتصــادی  عدالــت  بــه  اشــاره  بــا  زارع 
عدالــت  کــرد:  تاکیــد  توســعه صنایــع  در 
و  معــادن  و  انفــال  بخــش  در  اســامی 
صنایــع وابســته بــه آن، اقتضــا دارد کــه 
اســتفاده  و  برداشــت  میــزان  مســئولین 
از معــادن را بــه صــورت مســاوی میــان 
از  و  کننــد  تعییــن  تولیــدی  کارگاه هــای 
ــادن  ــت از مع ــه ای در برداش ــرف کارخان تص

جلوگیــری بــه عمــل آورنــد.
ایــن پژوهشــگر فقــه حکومتــی در پایــان 
و  کارخانــه دار  بــا  مــا  کــرد:  تصریــح 
بــا  بلکــه  نیســتیم،  مخالــف  ســرمایه دار 
نظــام  ذیــل  کــه  کارخانــه داری  سیســتم 
اســت،  گرفتــه  شــکل  ســرمایه داری 
مخالفیــم؛ چــون ایــن سیســتم، برداشــت 
توســط  عمومــی  انفــال  ســیری ناپذیِر 
و  توجیه پذیــر  را  معــدود  ســرمایه داران 

می دانــد. قانونــی  کامــا 
داد:  ادامــه  زارع  االســام  حجــت 
جایگزیــن  ســبک  چــون  نیــز  مســئولین 
ــی  ــد مل ــه تولی ــه بهان ــد ب ــامی ندارن اس
ــرر  ــه ض ــه ب ــه داری ک ــتم کارخان از سیس
مــردم و منافــع عمومــی کشــور اســت، 

می کننــد. حمایــت 
ــاب  ــی از ط ــه جمع ــن جلس ــه ای در ادام
نخبــگان  از  برخــی  اردکان،  و  میبــد 
نیــز  صنعــت  کارشناســان  و  دانشــگاهی 
بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در ایــن 

پرداختنــد. زمینــه 
جلســه  ایــن  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
بیانیــه ای خطــاب بــه مســئولین میبــد و 
ــوع  ــی در ن ــد فقه ــال قواع اردکان در اعم
تولیــدات  شــیوه  و  معــادن  از  برداشــت 

صنعتــی، قرائــت شــد.
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نشســت خبــری شــهردار، رئیــس و اعضــای 
ــی از اصحــاب  ــا جمع ــد ب شــورای اســامی میب
ــتان در  ــن شهرس ــال ای ــگاران فع ــانه و خبرن رس
ــامی  ــورای اس ــای ش ــالن همایش ه ــل س مح

ــد. ــزار ش ــد برگ ــهر میب ش

بــه گــزارش حائــر؛ »مجیــد بهارســتانی یــزدی« 
طــی ایــن جلســه بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک 
ــی از  ــای مهّم ــت: پروژه ه ــار داش ــان اظه رمض
جملــه ســاختمان جدیــد شــهرداری )بــا ۸ هــزار 
ــام میبــد،  متــر زیربنــا( و طرح هــای توســعه ای ب
بوســتان غدیر،بوســتان بهاران و ســاخت بوســتان 

مشــاهیر در دســت اقــدام اســت.

ــان در شــش ماهــه  ــارد توم ــزود: ۲۰ میلی وی اف
اخیــر بــرای آســفالت کوچه هــا و معابــر شــهری 
ــه شــده  ــه هزین ــواد اولی ــح و م ــن مصال از بهتری

اســت.

شــهردار میبــد بــه شناســایی نقــاط حادثه خیــز در 
ســطح شــهر و رفــع تعــدادی از آنــان ماننــد بلــوار 
زیتون)پیــچ مــرگ(، میــدان دانشــگاه و بلــوار راه 
ــورای  ــای ش ــرد: اعض ــان ک ــاره و اذع ــن اش آه
اســامی شــهر در راســتای نظــارت میدانــی 
بهتــر، میبــد را بــه مناطــق هفت گانــه ای تقســیم 
بنــدی کــرده انــد و نــگاه عدالت محورانــه ای بــه 

ــت. ــین برانگیز اس ــد تحس ــق دارن ــن مناط ای

بودجــه  یــادآور شــد:  ایــن مقــام مســئول، 
ــزان ۹۵  ــه می ــال ۹۹ ب ــد در س ــهرداری میب ش
میلیــارد تومــان شــامل ۳۷ میلیــارد تومــان ارزش 
افــزوده و ۵۸ میلیــارد تومــان عــوارض اخــذ شــده 
ــردم،  ــه م ــاختمان ب ــه س ــه دادن پروان ــط ب مرتب
ــامل  ــان ش ــارد توم ــز ۱۹۵ میلی ــال ۱۴۰۰ نی س
ــارد  ــزوده و ۵۹ میلی ــان ارزش اف ــارد توم ۸۵ میلی
تومــان عــوارض دریافتــی محقــق شــده اســت و 
ــر ایــن اســاس تأمیــن بودجــه از محــل ارزش  ب
ــوارض  ــتری از ع ــی بیش ــد افزایش ــزوده؛ رون اف

ــته اســت. ــی داش دریافت

شــهردار میبــد در پاســخ بــه حواشــی اخیــر خــود 
پیرامــون ســفر وی بــه دبــی افــزود: ایــن ســفر، 
ســفری کاری و بــه دعــوت اســتانداری یــزد بــه 

جهــت بــه روزرســانی دیــدگاه هــای شــهری و 
ــهری در  ــات ش ــاهده خدم ــود و مش ــی خ علم
ــگاه  ــان در نمایش ــف جه ــای مختل ــور ه کش

ــوده اســت. علمــی اکســپو دبــی ب
بودجه سه میلیاردی فرهنگی

»جــواد فیاضــی« رئیــس شــورای اســامی 
شــهر میبــد نیــز در ایــن نشســت؛ نقــش 
ــات در  ــانه و مطبوع ــاب رس ــه اصح ــل توج قاب
ایجــاد ُپــل ارتباطــی میــان مســئوالن و مــردم 
ــوزه  ــف ح ــائل مختل ــری مس ــن پیگی و همچنی

ــد. ــادآور ش ــهری را ی ش

ــرد:  ــد ک ــی، تأکی ــه فرهنگ ــورد بودج وی در م
ــال ۱۴۰۱  ــه در س ــه ک ــن بودج ــش ای ــا افزای ب
بــه میــزان ســه میلیــارد تومــان مصــوب شــده 
ــای  ــرای برنامه ه ــه محــوری و اج اســت، برنام
ــت  ــا محوری ــد ب ــهر میب ــور ش ــی در خ فرهنگ
ــهر  ــامی ش ــواری اس ــی ش ــیون فرهنگ کمیس

پیگیــری می شــود.

مردم حتما به شهرداری مراجعه کنند
علیرضــا آزادمنــش عضــو شــورای شــهر میبــد 
نیــز افــزود: مــا از مــردم درخواســت مــی کنیــم 
ــه  ــود ب ــک خ ــا مل ــن و ی ــه زمی ــل از معامل قب
ــا  ــن و ی ــی زمی ــرخ واقع ــاع از ن ــت اط جه
عــدم اطــاع از هزینــه هــای ناخواســته ماننــد 
تفکیــک زمیــن، بــه شــهرداری مراجعــه کننــد.

ــان  ــطح خیاب ــه در س ــور ک ــزود: همانط وی اف
امــام مشــخص اســت، بخشــی از ایــن خیابــان 
بــه المــپ هــای بــه شــدن کــم مصــرف و نــور 
ــن  ــه زودی ای ــت و ب ــده اس ــز ش ــفید مجه س
المــپ هــا در بخــش زیــادی از خیابــان هــای 

شــهر نصــب خواهــد شــد.

ــی  ــگاران ط ــه خبرن ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــون از جمل ــات گوناگ ــه؛ موضوع ــن برنام ای
مشــکات  معبــر،  ســد  معابــر،  آزادســازی 
ــل  ــفالت، معض ــت آس ــهداء، کیفی ــهرک ش ش
مزاحــم  کارگاه  ســاختمانی،  نخاله هــای 
شــهری، درآمدهــای شــهرداری، پــارک بانــوان، 

ــد ــرح کردن ــع را مط ــرح جام ط

گزارش؛

در نشست خبری مطرح شد؛

از هزینه های جاری شهرداری میبد تا سفر پرحاشیه شهردار به دبی

ــش  ــزاری همای ــد در برگ ــام مســئوالن و دســت اندرکاران بای ــه تم ــان این ک ــا بی ــزد ب اســتاندار ی
پیــاده روی اربعیــن مشــارکت کننــد، گفــت: امســال ۵۴ موکــب از اســتان یــزد ویــژه زائــران در اربعیــن 

ــا می شــود. حســینی برپ

بــه گــزارش فــارس، مهــران فاطمــی عصــر امــروز در جلســه ســتاد اربعیــن حســینی اســتان کــه بــا 
حضــور مدیــران دســتگاه های مختلــف برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اهمیــت اعــزام بالــغ بــر ۶۵ هــزار 
زائــر یــزدی بــه کربــای معلــی در ســال ۱۳۹۸ اظهــار کــرد: پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه افزایــش 

حجــم وســیع واکسیناســون انجــام شــده،  امســال تعــداد زائــرن اربعیــن افزایــش یابــد.

وی بــا بیــان این کــه امســال ۵۴ موکــب از یــزد در اربعیــن حســینی برپــا می شــود، افــزود:  متناســب بــا 
حجــم مســافران و زائــران نســبت بــه افزایــش موکب هــا بــا امکانــات مناســب مــورد نیــاز بــا همــکاری 

ــم. ــدام می کنی ــف اق بخش هــای مختل

اســتاندار یــزد پیــاده روی اربعیــن را جریانــی مردمــی و حائــز اهمیــت در راســتای هدایت گری و پاســداری 
از نهضــت انقــاب اســامی دانســت و گفــت: همــه مســئوالن و دســت انــدرکاران بایــد تمــام ظرفیــت 

هــای اجرایــی خــود را بــرای برپایــی هرچــه بیشــتر و باشــکوه تــر اربعیــن حســینی بــکار گیرند.

ــزار  ــر ۹۰ ه ــغ ب ــال بال ــینی امس ــن حس ــود در اربعی ــی می ش ــه پیش بین ــان این ک ــا بی ــی ب فاطم
زائرحســینی در همایــش پیــاده روی اربعیــن شــرکت کننــد، خاطرنشــان کــرد:  از فرمانــداران هــم انتظــار 

ــن خصــوص را داشــته باشــند. ــکاری الزم در ای ــم هم داری

پیش بینی اعزام 90 هزار زائر از یزد به سفر اربعین

معادن به عنوان انفال
 به عموم مردم تعلق گیرد

ــه  ــزد ب ــتان ی ــتان های اس ــق و شهرس ــی مناط ــال در تمام ــدس امس ــی ق ــی روز جهان راهپیمای
ــود. ــزار می ش ــف برگ ــار مختل ــارکت اقش ــا مش ــوری و ب ــورت حض ص

االســام محمدحســین متوســل، رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی یــزد در گفت و گــو بــا 
خبرنــگار فــارس از ایــن اســتان، در خصوص نحــوه برگــزاری راهپیمایی روز جهانــی قــدرس در دارالعباده، 
اظهــار کــرد:  بعــد از گذشــت دو ســال بــه دلیــل کرونــا، راهپیمایــی روز جهانــی قــدس امســال در تمامی 

مناطــق و شهرســتان های اســتان یــزد بــا حضــور و مشــارکت اقشــار مختلــف برگــزار می شــود.

وی تدویــن برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی بــا رویکــرد جهــاد تبییــن را از جملــه اقدامــات انجــام 
ــژه  ــزد دانســت و افــزود:  وی شــده و در دســتور کار شــوای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان ی

ــزار می شــود. ــارک رمضــان برگ ــاه مب ــه م ــن جمع ــن در آخری ــاد تبیی برنامه هــای جه

ــدس  ــزاری روز ق ــتاد برگ ــت: س ــزد گف ــتان ی ــامی اس ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش ریی
مأموریت هــای خــود در قالــب ۹ کمیتــه فضا ســازی و  دانشــگاهیان و پشــتیبانی، اصنــاف، اقشــار، 

ــت. ــرده اس ــاماندهی ک ــجویی س ــوزی و دانش ــت، دانش آم ــوزه و روحانی ــه ح کمیت

ــل  ــه دلی ــال ب ــدس امس ــی ق ــی روز جهان ــرد: راهپیمای ــان ک ــل خاطرنش ــام متوس ــت االس حج
ــه  ــد از دو ســال وقف ــه بع ــان اســام و منطق ــه خصــوص در جه ــف دشــمنان ب توطئه هــای مختل
ــز اهمیــت اســت. ــود، بســیار حائ ــا تحمیــل شــده ب ــر م ــا ب ــروس کرون ــه دلیــل شــیوع وی کــه ب

ــن و  ــان موم ــا و جوان ــکاری نهاد ه ــا هم ــد ب ــئوالن بای ــردم و مس ــه م ــت: هم ــان گف وی در پای
ــد و  ــام دهن ــدس انج ــی ق ــکوه روز جهان ــزاری باش ــرای برگ ــود را ب ــاش خ ــی ت ــی تمام انقاب
ــد. ــی دارن ــن راهپیمای ــر حضــور مــردم در ای ــا و ... نقــش مهمــی و تاثیرگــذار ب ــون و خطب روحانی

برگزاری راهپیمایی روز قدس بعد از دو سال وقفه 
در تمام نقاط استان یزد
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رهبر انقاب اسـامی در دیدار رمضانی با مسئوالن 
نظـام بـا اشـاره بـه مذاکـرات هسـته ای فرمودنـد: 
»بحمدا... دیپلماسـی کشـور در جهت خوبی حرکت 
میکند. آنچه حاال در مسـائل دیپلماسـی مورد توّجه 
اسـت، مسـئله ی هسته ای اسـت که خب حتمًا  شما 
خبرهـای هسـته ای را پیگیـری میکنیـد، در جریان 
مسـائل قـرار داریـد. مـن همیـن طـور کـه قبـًا 
هـم گفتـه ام، مسـئولین دولتی هـم گفته انـد، آقای 
رئیس جمهـور هم مکـّرر این را تأکید کرده اند، شـما 
در برنامه ریزی هـای کاری خودتـان مطلقـا معّطـل 
مذاکرات هسـته ای نشـوید، مطلقـا؛ کار خودتـان را 
بکنیـد، وضع فعلی کشـور را ببینید، بر اسـاس وضع 
فعلـی برنامه ریـزی کنیـد. ممکـن اسـت مذاکـرات 

برسـد،  جاهایـی  بـه 
جاهـای مثبتـی، جاهـای 
نیمه مثبتـی،  منفـی ای، 
هـر چـه بشـود شـما کار 
خودتـان را بکنید، متوّقف 
نکنید کارتـان را به آنها.«
از ایـن رو، آقـای محسـن 
دیپلمـات  پاک  آییـن، 
سـابق جمهوری اسامی 
بـه  یادداشـتی  در  ایـران 
بررسـی وضعیت مذاکرات 
هسـته ای پرداخته اسـت.
حضرت آیـت ا... خامنه ای، 
انقـاب  معظـم  رهبـر 
 ۲۳ تاریـخ  در  اسـامی، 
فروردیـن ۱۴۰۱ در دیـدار 

مسـئوالن و کارگـزاران نظام، در ارتبـاط با مذاکرات 
هسـته ای، سـه مسـئله را موردتوجـه قـرار دادنـد.

* ایشـان در مسـئله اول، با ابراز خرسـندی از اینکه 
دیپلماسـی کشـور در مسـیر خوبـی عمـل می کند، 
خطـاب بـه مسـئوالن کشـور فرمودنـد: »شـما در 
معطـل  مطلقـاً  خودتـان  کاری  برنامه ریزی هـای 
مذاکرات هسـته ای نشـوید، مطلقـاً؛ کار خودتـان را 
بکنیـد، وضع فعلی کشـور را ببینید، بر اسـاس وضع 
فعلـی برنامه ریزی کنیـد. ممکن اسـت مذاکرات به 
جاهایی برسـد، جاهای مثبتـی، جاهای نیمه مثبتی، 
 منفـی ای، هر چه بشـود شـما کار خودتـان را بکنید، 
متوقـف نکنیـد کارتـان را بـه آن هـا.« گـره نـزدن 
اقتصـاد کشـور به میز مذاکـره و معطـل آن نماندن 
تذکـری اسـت که رهبـر انقاب بـه دولـت قبلی و 

دولـت فعلـی گوشـزد کرده اند.
واقعیـت ایـن اسـت در دولت سـیزدهم رئیس جمهور 
هم اعام کرد، که سیاسـت خارجی ایران وابسـته به 
مذاکرات هسـته ای نباید باشـد، بلکه این امر به عنوان 
یکی از موضوعات در عرصه روابط خارجی موردتوجه 
قـرار می گیـرد. رمز موفقیت کشـور در این اسـت که 
برنامه هـای مرتبط با سیاسـت خارجی، نظـام بانکی، 
نفـت، تجـارت و ... را پیـش برده و هیچ یـک از آن ها 
را معطـل بـه مذاکرات ویـن نکند. تـداوم این رویکرد 
نشـان دهنده یک سیاسـت واقع بینانه و تعامل گرایانه 

اسـت کـه در اجرای آن جز منافـع و مصالح ملت ایران 
در نظر گرفته نخواهد شـد.

* در مسـئله دوم، رهبـر انقاب با بیـان اینکه هیئت 
مذاکره کننـده  مـا بحمـدا... در مقابـل زورگویی هـای 
طـرف مقابـل و زیاده خواهی هـا مقاومـت کـرده و 
بـه توفیـق الهـی، بـدون تردیـد مقاومت هـم خواهد 
کـرد، خاطرنشـان کردنـد: »البته بنده همیشـه این را 
بـه ایـن کسـانی کـه مسـئول اند، در همـه دولت هـا 
تذکـر داده ام کـه نگاه به کسـی که در میدان هسـت 
و در صـف مقـدم مشـغول فّعالیـت اسـت، نباید نگاه 
بدبینانـه و از روی سـوءظن باشـد. خب افـراد مؤمن، 
افـراد انقابی، افراد ُپرجدوجهد، ُپرکار مشـغول کارند، 
دارنـد در ایـن زمینـه کار می کننـد؛ اگـر نقـدی هـم 

می شـود، خوش بینانـه باشـد، بدبینانـه نباشـد؛ ثانیـاً،  
موجب تضعیف این کسـانی نشـود کـه در این میدان 
مشـغول تاش و کار هسـتند؛ امید مردم هم تضعیف 
نشـود، یعنـی جـوری حـرف زده نشـود کـه این هـا 

]ناامید بشـوند[.«
حمایـت رهبـر انقاب از گـروه مذاکره کننـده ناظر بر 
ایـن اسـت کـه افـرادی مؤمـن، باتجربه، امیـن نظام 
و مورداحتـرام ارکان مختلـف نظـام در ایـن عرصـه 
حضـور دارنـد. آنان خطـوط قرمز نظام را که از سـوی 
رهبـر انقـاب به عنـوان سیاسـت قطعی اعام شـده 
و موردتأییـد شـورای عالی امنیـت ملی اسـت، رعایت 
می کننـد و همیـن امـر، آمریـکا را در ویـن بـا چالش 

روبـه رو کرده اسـت.
لغـو  بـرای  مذاکـرات  تـداوم  اینکـه  مهـم  نکتـه 
تحریم هـای ظالمانـه در دولت جدیـد، در چهارچوب 
نـگاه کارشناسـانه مسـئوالن به خصـوص اعضـای 
شـورای عالی امنیـت ملـی بـوده و مذاکره کننـدگان 
در چهارچـوب تعیین شـده حرکت می کننـد. گزارش 
مقامـات  بـه  نیـز  مذاکـرات  صورت جلسـه های  و 
ارشـد نظـام منعکـس شـده و رهبـر انقـاب نیـز با 
رهنمودهـای هدایتـی و حمایتـی خـود پشـتیبان 
مذاکره کننـدگان بوده انـد. در مقطـع فعلـی بایـد از 
سـربازان عرصه دیپلماسـی حمایت کـرد و محیطی 
را فراهـم کرد کـه مذاکره کنندگان بـا اعتمادبه نفس 

بیشـتر در صحنـه حاضر شـوند.
بایـد توجـه داشـت کـه ایـن مذاکـرات کاری بسـیار 
سـخت و یـک مصـاف دیپلماتیـک اسـت. گفت وگو 
دیرینـه  بـا سـابقه  بـزرگ جهـان،  بـا قدرت هـای 
خصومت علیه ایران، نیازمند هوشـیاری، هوشمندی، 
شـجاعت و مشـورت اسـت و صاحب نظـران در عین 
ارائـه نقدهـای سـازنده، بایـد از هر اقدامـی که باعث 
تضعیـف تیـم مذاکره کننـده می شـود، پرهیـز کنند.

آیـت ا... خامنـه ای در مسـئله سـوم، بـه بدعهـدی 
آمریـکا اشـاره داشـته و فرمودنـد: »آن کـه بدعهدی 
کـرده، طـرف مقابـل اسـت؛ خودشـان هـم اآلن در 
ایـن بدعهـدی گیـر کرده انـد، مانده انـد؛ یعنـی اآلن 
طـرف مقابلـی که بدعهـدی کرد و به قول خودشـان 
پـاره کـرد آن قـرار را، خـودش اآلن در آن گیرکرده و 
آن ها بیشـتر احسـاس بن بسـت می کنند. ما بحمدا... 
توانسـته ایم  مـا  ]نمی کنیـم[.  بن بسـت  احسـاس 
از  خیلـی  از  کنیـم.  عبـور  و  تحمـل  را  سـختی ها 
مشـکات عبور کرده ایـم، از مشـکات دیگر هم به 

توفیـق الهـی عبـور می کنیم.«
ایـن بیـان رهبر انقـاب ناظر به کارشـکنی و لجاجت 
آمریکاسـت کـه بـا تـداوم 
را  مذاکـرات  بدعهـدی، 
اسـت.  گذاشـته  بی نتیجـه 
آمریـکا بـدون هیـچ دلیـل 
پیمـان  یـک  از  موجهـی 
بین المللـی کـه موردتأییـد 
شـورای امنیت سازمان ملل 
بـود، خـارج شـد و نه تنهـا 
تعهدات قبلی را انجـام نداد، 
بلکـه تحریم هـای جدیدی 
نیز علیـه ایران اعمـال کرد. 
امـروز هـم آمریـکا به جای 
سیاسـی  تصمیـم  اتخـاذ 
توافـق،  جهـت  در  الزم 
فرصـت خـود را مصـروف 
عملیـات روانـی کـرده و بـا 
سـنگ اندازی و کارشـکنی، باعث تأخیر در رسـیدن به 
توافق نهایی شـده اسـت. ایران به عنوان کشـوری که 
بـه برجام پایبند بـوده و به تعهدات خـود در چهارچوب 
برجام عمل کرده، نه باتکلیف اسـت و نه به بن بسـت 
رسـیده اسـت. ایران بر روی خطوط قرمز اعامی خود 
خواهد ایسـتاد و این آمریکایی ها هستند که با تعلل در 
تصمیم گیـری، خود را در بن بسـت قـرار داده اند. برخی 
انتقادهای سـه کشـور اروپایی عضو برجام و همچنین 
چیـن و روسـیه نسـبت بـه زیاده خواهی هـای آمریـکا 
در مذاکـرات، نشـانگر انزوای واشـنگتن در این عرصه 
اسـت. امـروز ناتوانـی آمریکا برای اتخـاذ یک تصمیم 
سیاسی علت اصلی به نتیجه نرسـیدن مذاکرات است 
و تعلـل ایـن کشـور در احیـای برجـام، اندک شـانس 
باقی مانـده بـرای آمریکا برای بازگشـت به برجـام را از 
بین برده و طبعاً آمریکا مسـئول تبعـات آن خواهد بود.

قطعـاً رهنمودهـای سـه گانه رهبـر معظـم انقـاب 
بـرای مسـئوالن جمهوری اسـامی ایران در مسـیر 
مذاکـرات، چـراغ راهنمـا بـوده و چهارچـوب حرکت 
نیـز تأمیـن منافع ملـت ایران اسـت. ملت ایـران جز 
بـه یـک توافـق عزتمنـد و پایـدار کـه موجـب لغـو 
تحریم هـای ظالمانـه شـود، راضـی نخواهنـد شـد و 
بـدون منوط کـردن کشـور بـه مذاکـرات، بـا تکیه بر 
توان داخلی موجود در مسـیر پیشـبرد کشـور حرکت 

کرد. خواهنـد 

سه نکته درباره مذاکرات هسته ای
نویسنده: آقای محسن پاک آئین
دیپلمات سابق جمهوری اسالمی ایران

ــس  ــی در مصــر ریی ــی محمدمرس ــادم هســت وقت ی
جمهــور شــد و همزمــان ممنون حســین در پاکســتان، 
بــه شــوخی میگفتنــد بایــد بهنــام تشــکر را در ایــران 
ــک  ــاب ی ــد انتخ ــالها بع ــم. س ــور کنی ــس جمه ریی
کمدیــن در اکرایــن بــه نــام زلنســکی نشــان داد هــر 
جــک بــی مــزه پتانســیل تبدیــل بــه واقعیــت را دارد.
 عجیــب تــر آنجــا بــود کــه زلنســکی بــا کارنامــه پــر 
ــای  ــی ه ــر بخشــی از ایران از خطــای سیاســی از نظ
همیــن فضــای مجــازی، قهرمــان تلقــی شــد. مثــا 
فکــر کنیــد رامبــد جــوان رییــس جمهــور ایران شــود و 
بــا دو حرکــت فــول سیاســی کشــور را بــه ورطه جنگ 
بــا آمریــکا بکشــاند و هر چقــدر التماس روســیه و چین 
را کنــد آنهــا پشــتیبانی نکننــد! بــا تعــداد زیادی کشــته 
ــای  ــس ه ــد عک ــدش در بیای ــا گن ــازه بعده و آواره ت
ــی نیســت.  ــدم جبهــه واقع ــد جــوان در خــط مق رامب
ــر  ــه مــدد جــو حاکــم ب چقــدر افتضــاح میشــد امــا ب

فضــای مجــازی ایــن زلنســکی قهرمــان شــد
چــرا زلنســکی بــا حقــارت خداحافظــی نکــرد چــون به 
معجــزه ســادگی انســان امــروز بــاور  داشــت. نــه فقــط 
او، همــه کســانی کــه بــه ایــن ســطحی شــدن امیــد 
بســتند. مثــا اگــر ســحر قریشــی ده میلیــون فالــوور 
ــا ایجــاد ســناریو ازدواج  نداشــت چطــور میخواســت ب
بــا تتلــو فضــای تبلیغــی ســایتهای شــرط بنــدی مثــل 

تتــل بــت را گــرم کنــد و باقــی ماجــرا؟
یــا اگــر ایــن جماعــت نبــود چطــور مســتر تیســتر بــه 
نقطــه از فودباگــری می رســید کــه بیمــه گــر احمــق 
ــا  ــد ت ــه کن ــده او را بیم ــودش، مع ــی خ ــرای معرف ب
رقیبــی شــود بــرای بیمــه گــر جنیفــر لوپــز! دور باطــل 
ایــن فضــای شــارالتان محــور اینطــور شــده احمــق 
هــا شــارالتان تولیــد می کننــد و شــارالتان هــا احمــق 

هــا را توســعه میدهنــد.
 بعیــد میدانــم در بیــن دوســتان و آشــنایان شــما هــم 
کســی کــه در حــال تــاش بــرای اینفلوئنســر شــدن 
ــذا  ــم غ ــا ه ــد انه ــر میکنن ــد فک ــم دارن ــد! حق نباش
میخورنــد و آروغ میزننــد و ماهــی چنــد صــد میلیون در 
مــی آورنــد امــا خبــر ندارنــد پشــت ایــن ازدواج هــای 
صــوری و معرفــی رســتوران هــا و الیــف اســتایل هــا 
چه ســناریوهای کثیفی ســاخته میشــود. چطــور الیک 
هــا دروغیــن اســت چطــور یــک گلــه پیــج فیــک باید 
ــد ریپــای  ــا تولیدگــر بای ــرای صاحــب رســتوران ی ب
ــی تبلیغــت را کــرد  ــزم از وقتــی فان ــد کــه عزی بزنن

ــم!  ــد کن ــما خری ــوام از ش می خ
دخترخانــم هــا بــه خیــال خــام الیف اســتایل شــدن هر 
روز زندگــی شــان را در اینســتاگرام عرضــه کننــد و یک 
قبیلــه آدم هیــز هــر روز نظــاره گــر از صبحانــه تــا شــام 
بانــو و همســر شــود و پســرها هــم خــواب مسترتیســتر 
شــدن را ببینــد بــه خیــال اینکــه آروغ میزننــد و پــول 
پــارو می کننــد امــا بعــد از مدتــی میفهمنــد آن چیــزی 
کــه می دیدنــد همــه ماجــرا نبــود نــه زلنســکی قهرمان 
بــود نــه قریشــی عاشــق تتلــو نــه غذاهــا اینقــدری کــه 

مســتر تیســتر می گفــت خوشــمزه!
ــه در کشــور ســطحی اینســتاگرام، رییــس جمهــور  بل
زلنســکی اســت و قریشــی و تیســتر و واینرها، وزرای او!

مثلِ ریاست جمهوری رامبد جوان!
سجاد بلوکات


