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ماجرای  میرزا:  سیاسی-خاطره  گروه 
انتخاب غیرقانونی علیرضــا زاکانی به عنوان 
شــهردار تهــران، همچنان ادامــه دارد و نه 
تنها کارشناسان و حقوقدانان به این موضوع 
اعتراض کرده اند، بلکه صدای یکی از نزدیکان 
محمدباقر قالیباف هم در آمده است؛ به گونه 
ای که موجب شکایت از وزیر کشور به خاطر 
صدور حکم زاکانی، بــه دیوان عدالت اداری 

شده است.
به گزارش مردم ساالری آنالین، بر اساس 
آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، 
فردی می تواند به عنوان شهردار انتخاب شود 
که دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشــد. بر 
اســاس بند )چ( مــاده 3 آیین نامــه اجرایی 
مزبــور، داشــتن حداقل مــدرک تحصیلی 
کارشناســی مرتبط و نه سال سابقه مدیریت 
ارشد برای تصدی پست شهرداری تهران الزم 
است. اما علیرضا زاکانی در شرایطی از سوی 
شورای شهر اصولگرا به عنوان شهردار تهران 
انتخاب شــده که مدرک تحصیلی او پزشکی 
هسته ای اســت که به هیچ وجه ارتباطی با 
شــهرداری ندارد! بر اساس آخرین بخشنامه 
وزارت کشور به استانداران، رشته پزشکی در 
شمار رشــته های تحصیلی مرتبط درج نشده 
است.با وجود اعتراضات مکرر به این موضوع، 
اما حکم شــهرداری علیرضا زاکانی از سوی 
وزارت کشــور صادر شد تا خشت اول حضور 
زاکانی در ساختمان بهشت، کج گذاشته شود 
و او با زیر پا گذاشتن قانون، به عنوان شهردار 

انتخب شود. 
با این حال حواشــی انتخاب او همچنان 
ادامــه دارد و ایــن بار محمدصالــح مفتاح، 
ازفعاالن سیاسی اصولگرای نزدیک به قالیباف 
و رئیس کمیته سیاســی جمعیت پیشرفت و 
عدالت که از نزدیک ترین احزاب به محمدباقر 
قالیباف اســت بابت صدور حکــم زاکانی، از 
وزیر کشــور به دیوان عدالت اداری شکایت 
کرده اســت. انتقادات شــدید  او به زاکانی و 
شکایت به دیوان عدالت اداری، از این جهت 
مورد توجه قــرار گرفته که او از اصولگرایانی 
با سوابق مشــخص نزدیک به قالیباف است. 
عضویت در شورای مرکزی جنبش عدالتخواه 
دانشــجویی و عضــو شــورای ســردبیری 
ماهنامه ی »هفت قفل« و »حیات« که ارگان 
بسیج دانشــجویی دانشگاه امام صادق است، 
از دیگر سوابق اوست. شکایت او برای برخی 
از اصولگرایــان قابل پذیــرش نبود بطوریکه 
محمدســعید احمدیان، دســتیار سیاسی و 
رســانه ای محمدباقر قالیباف، در توئیتی در 

پاسخ به مفتاح نوشت: »همان زمان که تلفنی 
در اینباره صحبت کردید به شما صریح عرض 
کردم بعنوان دستیار سیاسی آقای قالیباف با 
این کار مخالف هستم. اکنون هم بر این باورم 
که هر مســأله ای که باعث شــود، پیگیری 
مسائل مردم به حاشــیه برود خطا است لذا 

معتقدم شما شکایت خود را پس بگیرید.« 
البتــه این توئیــت احمدیان بــا واکنش 
بســیاری مواجه شــد. از جملــه رحمت اهلل 
حافظی عضو اصولگرای شــورای شهر چهارم 
تهــران، در پاســخ به احمدیان نوشــت: اگر 
نگاه به مردم بعنوان شــهروند باشد خواست 
اول شــهروندان، حاکمیت قانون، شــفافیت 
و برخورد با متخلفیــن و انتصاب غیرقانونی 
زاکانی اســت. اما اگر مردم را رعیت می دانید 
به بهانه واهی »پیگیری مســائل مردم«، باید 
پرونده امالک نجومی، هلدینگ یاس و عیسی 

قالیباف را الپوشانی کنید.
احمدیان در پاسخ به حافظی نوشت: دلیل 
نظر مخالف من همین است که عده ای چون 
شما فرصت سوءاســتفاده علیه جبهه انقالب 
پیدا می کنند. گرچه آقــای مفتاح مطابق با 
تشخیص خودشــان عمل کردند اما مهم بود 
که معلوم شــود مــا موافق کــش دادن این 

موضوع نیستیم.
اما حافظی به او پاسخ داد: شما اگر دلسوز 
جبهه انقــالب بودید اول از همه یقه قالیباف 
را می گرفتید. جبهه انقالب روزی تمام شــد 

که عده ای تخلفات قالیباف را توجیه کردند.

دالیل مفتاح
 برای شکایت از وزیر کشور

محمدصالح مفتاح در حســاب اینستاگرام 
خود دریادداشــتی از دالیل شکایتش از وزیر 
کشــور در خصوص امضای حکم شــهرداری 
علیرضا زاکانی نوشــت که متن کامل آن به 

شرح ذیل است: 
۱- ســه روز پس از صدور حکم شهرداری 
تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور 
در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال 
حکم غیرقانونــی او را درخواســت کرده ام. 
این شــکایت فارغ از صالحیت های فردی و 
شــخصیت آقای زاکانی طرح شــده است و 

صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.
۲- بارهــا شــنیده ایم که در کشــورهای 
دیگر، دســتورات رئیس جمهور توســط یک 
قاضی رد می شود و این نشانه استواری نظام 
قضایی و اســتقالل قضات است. اما در کشور 
ما چنین اخباری کمتر به گوش می رســد و 
دایره مصلحت سنجی در دســتگاه قضایی و 
عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت 

قانونی را معطل کرده است.
3- شــکایت بردن به دیوان عدالت اداری، 
تکریــم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه 
برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در 
بزرگترین دعاوی سیاســی هم قانون مالک 
عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور 
به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام 

می گذارد.

۴- اســتواری یک حکومت مردم ســاالر 
به این اســت که قوانیــن و مقرراتش محکم 
بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها 
می شود، تفاســیر متناقض نیابد. قانون باید 
همــه را در بر بگیرد و شــیوه تعامل مردم و 
حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشــد، 

در دام دیکتاتوری می افتیم.
۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی 
نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این 
به دلیل عملکردهایی اســت که اعتماد مردم 
را از نهادهای رسمی و مســیرهای قانونی به 
بن بست کشانده اســت. مردم قوه قضائیه را 
ملجا و قاطع دعاوی نمی دانند و فکر می کنند 
اعتــراض رســانه ای یا تجمع بیشــتر جواب 

می دهد!
۶- در موضــوع انتصــاب غیرقانونی آقای 
زاکانی، بیش از 3۰ هزار نفر کمپین اینترنتی 
امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این 
اقدام شــکایت به دســتگاه قضایی ببرد. چرا 
راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی 
از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟ 
۷- شــکایت از حکــم شــهرداری آقای 
زاکانی، نه از ســر بی دردی که از درد بزرگ 
برآمــده بود که ارزش قانون را در کشــور ما 
به ابزاری تبعیض آمیز علیه اقشار ضعیف فرو 
کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و 

زورمندان کاری از پیش نمی برد!
۸- در پرونــده اتهــام جعل و اســتفاده 
از ســند مجعول نســبت به آقــای بذرپاش، 

علی رغم روشــن شــدن موضوع کــه نامه با 
تاریخ غیرواقعــی از فرد فاقد صالحیت صادر 
شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول 
تشخیص داده نشــد. سئوال این است آیا در 
موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم 

را صادر می کند؟
۹- احترام به قانــون مبنای عقلی دارد و 
فقط منحصر به حکومت دینی هم نیســت. 
شنیده ایم که امام خمینی از خوردن گوشت 
قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خالف 
قوانین فرانسه ذبح شــده بود. این احترام به 
قانون مالک کسانی باید باشد که خود را پیرو 

مرام امام و رهبری می دانند.
۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین 
و احکام آن اســت که انســان کامل و فاضل 
تربیت کند که »قانون متحرک و مجسم است 
و مجــری داوطلب و خودکار قانون اســت.« 

)کتاب والیت فقیه - صفحه ۲۸(
۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون  
اســت. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون  
شد، این عدالت است؛ اگر از قانون  انحراف پیدا 
کرد، این بی عدالتی است. )آیت اهلل خامنه ای( 
۱۲- در انتصــاب دکتر زاکانــی، ماده 3 
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت 
شــهردار )شامل ســوابق اجرایی کافی و نیز 
رشــته تحصیلی مرتبط( نادیده گرفته شده 
اســت. پیش از صــدور این حکم، ســازمان 
بازرسی یادآوری کرده بود که آیین نامه را در 
انتخاب شــهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی 

اعتنا نکرده بودند.
۱3- آقــای رحمانی فضلــی بــه دلیــل 
غیرقانونــی بــودن، از صدور حکــم امتناع 
کــرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت 
خواســته آیین نامه را اصالح کنند. حتی در 
نامه دیگری خواســته بود تفســیر جدیدی 
بدهد که ایــن انتصاب را مشــروع کند. اما 
هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین نامه را 

هم اصالح نکرد!
۱۴- عجیب آنکه یکــی از نزدیکان آقای 
زاکانی، اســتدالل کرده چون آیین نامه قابل 
بازبینی اســت پس عناوین ش حصری نیست 
و تمثیلــی اســت! و ایــن چنیــن تن همه 
حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند 

و با این استدل ها قانون را نادیده گرفتند!
۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه ای و امید 
به قــوه قضائیه آن اســت در عمل به قانون، 
بازگردانــدن قانــون به مجــرای اصلی و نیز 
ارتقای ســطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده 

را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

آغاز سال تحصیلی و بستر آموزشی مناسب
ادامه از صفحه 1

ایــن اولویت ها در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاســی گنجانده 
می شــودکه اگر اولویت در دو ســال گذشــته بــه آموزش حضوری و چه بســا 
واکسیناســیون و مقابله با کرونا داده می شــد امروز مدارس حضوری بود و شور و 
اشــتیاق دانش آموزان شهر را پر از صدای زندگی و پیشرفت می کرد.البته نه از آن 
اولویت هایی که هنوز در صحن مجلس تصویب و قانون نشده، مسئوالن آن را وعده 
می دهند، مانند همین رتبه بندی فرهنگیان و... امید است که با وجود چالش های 
موجود، دانش آموزان با برخورداری از آموزشی شایسته، سال تحصیلی خوبی را در 

پیش رو داشته باشند.

یادداشت

شکایت از وزیر کشور به خاطر امضای حکم زاکانی 

اصولگرایان هم شهرداری زاکانی را غیرقانونی می دانند 
رحمت اهلل حافظی در پاسخ به مشاور رئیس مجلس: جبهه انقالب روزی تمام شد که عده ای تخلفات قالیباف را توجیه کردند

عالمه حســن زاده آملی در سن ۹3 سالگی 
و پس از یک دوره ســخت بیماری شــنبه سوم 
مهر ماه ۱۴۰۰ دیده ار جهان فروبست. علت فوت 
عالمه از سوی مســئوالن درمانی عارضه  قلبی 
ناشی از کهولت ســن اعالم شده است.  در پی 
درگذشــت عالم ربانی عالمه حســن زاده آملي 
اطالعیه ای از ســوی حزب مردم ساالری صادر 

شد.
به گزارش مردم ساالری آنالین، متن اطالعیه 

به شرح زیر است:
بسمه تعالی 

اذامات المومن الفقیه ثلم فی االســالم ثلمه 
الیسدهاشئ 

ارتحال ملکوتی عالــم ربانی، فقیه متبحر و 
عارف واصل حضرت آیت اهلل عالمه حســن زاده 

آملی موجب تاسف و تاثر گردید.
بی شک این سالک الهی و معلم بزرگ اخالق 
و دانشــمند ذوفنون که عالوه بر فقه و فلسفه و 
عرفان در زمینه ادبیات فارسی و عربی و ریاضی 
و نجــوم هم صاحب نظر بود، ذخیره کم نظیر و 

بسیار ارزشمند حوزه های علمیه بود.
حزب مردم ساالری این مصیبت بزرگ را به 
حوزه های علمیه و شــاگردان و دوستان و بیت 
شریف ایشان و ملت سرافراز ایران به ویژه مردم 

متدین آمل تســلیت گفته و حشــر و نشر آن 
روحانی واالمقام را در این ایام اربعین و روزهای 
متعلق به حضرت اباعبداهلل الحســین ع با سید 

و ساالر شهیدان از درگاه احدیت مسالت دارد.
عاش سعیدا و مات سعیدا 

کمیته اطالع رسانی حزب مردم ساالری
اقامه نماز رهبر انقالب

 بر پیکر آیت اهلل حسن زاده آملی
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــامگاه یکشنبه 
با حضور در کنار پیکر آیت اهلل حسن زاده آملی، 
ضمــن قرائت نماز و فاتحه بــا آن عالم ربّانی و 
ســالک توحیدی وداع کردند. در این مراســم 
جمعــی از نزدیکان مرحوم آیت اهلل حســن زاده 

آملی نیز حضور داشتند.
رهبر معظــم انقالب اســالمی همچنین در 
پیامی درگذشــت عالم ربّانی و سالک توحیدی 
آیت اهلل آقای حسن زاده آملی را تسلیت گفتند. 
متن پیام حضــرت آیت اهلل خامنــه ای به این 
شرح اســت: با تأسف خبر درگذشت عالم ربّانی 
و سالک توحیدی، آیةاهلل آقای حسن زاده  آملی 
رحمةاهلل علیــه را دریافت کــردم. این روحانی 
دانشــمند و ذوفنون از جملــه  چهره های نادر و 
فاخری بود که نمونه های معــدودی از آنان در 
هر دوره، چشم و دل آشنایان را می نوازد و توأماً 

دانــش و معرفت و عقــل و دل آنان را بهره مند 
می سازد. نوشــته ها و منشأت این بزرگوار منبع 
پــر فیضی برای دوســتداران معــارف و لطائف 
بوده و خواهد بود ان شــاءاهلل. اینجانب به همه ی 
دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان بویژه به 
مردم مؤمن و انقالبی آمل و جوانان مشتاقی که 
مجذوب مواضع انقالبی و خلقیات واالی انسانی 
آن مرحوم بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت 
و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال 

مسألت می نمایم.
پیکر عالمه حسن زاده آملی

 امروز دفن می شود
نماینده خانواده عالمه حسن حسن زاده آملی 
گفت که پیکر این عالم وارسته و فیلسوف شهیر 
دوشنبه شــب مهمان اعضای خانــواده و اهالی 
روســتای»ایرا« اســت و صبح روز سه شنبه به 
خاک ســپرده می شود. دکتر محسن آسوری در 
گفــت و گو با ایرنا افزود کــه با توجه به ازدحام 
جمعیت در روســتای ایرا و این که دوستداران 
درخواســت وداع با پیکرش را دارند و همچنین 
اعضای خانواده هم فرصت وداع با پدر را نداشتند 
، مراسم خاکســپاری دوشنبه منتفی است. وی 
گفت که زمان دقیق مراسم خاکسپاری مشخص 
نیســت ولی تصمیم بر این است که صبح فردا 

این آیین برگزار شــود. پیکر عالمه حســن زاده 
آملی قرار است در زادگاهش و  در آرامگاهی که 
در حیاط خانه اش برای همسرش درست کرده 
بود ، به خاک سپرده شود. مراسم وداع و تشییع 
پیکر عالمه حسن زاده صبح دیروز با حضور جمع 
زیادی از شــاگردان، طالب، عموم مردم و چهره 

های کشوری و لشکری در شهر آمل برگزار شد. 
برگزاری  مراسم وداع و تشییع به خاطر ازدحام 
جمعیت و عرض ارادت شخصیت های مختلف 
چندین ساعت در میدان ۱۷ شهریور و قائم آمل 
به طول انجامید و سپس پیکر عالمه با بالگرد به 

زادگاهش روستای ایرا انتقال یافت.

وزیر کشــور گفت: همه زائــران ایرانی در 
بازگشت از مراسم اربعین حسینی هنگام ورود 
به کشور از مرزهای هوایی و زمینی باید تست 

PCR بدهند.
به گزارش ایرنا، » احمد  وحیدی « یکشنبه 
شــب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، 
افــزود: دو مرز زمینی شــلمچه و مهران برای 
بازگشت زائران ایرانی در نظر گرفته شده است 
و وزارت راه و شهرســازی برای تامین ناوگان 
مــورد نیــاز هماهنگی هــای الزم را به عمل 

خواهد آورد.
وزیر کشور یادآور شد: تمهیدات مورد نیاز 
برای بازگشت زائران ایرانی از مرزهای زمینی 
انجام شــده و با توجه به اینکــه عده زیادی 
از هموطنــان مــا از طریق مــرز زمینی وارد 
کشــور خواهند شد، لذا در حمل ونقل هوایی 

مشکالت کمتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به ســابقه حضور زائران ایرانی 
در مراســم اربعین حســینی گفت: سال های 

قبل حتی 3 میلیون و ۷۰۰ هزار زائر ایرانی در 
کربال حضور می یافتند اما پس از شیوع بیماری 
کرونا سال گذشــته دولت عراق اعالم کرد که 
زائر نمی پذیرد و امسال نیز در مرحله نخست 
دولت عراق با ســفر هوایی 3۰ هزار زائر ایرانی 

موافقت کرد.
وحیدی افزود: در سفر نخست وزیر عراق به 
ایران در خصــوص افزایش تعداد زائران ایرانی 
مذاکراتی انجام شد و در نهایت دولت عراق با 
عزیمت ۶۰ هزار زائر ایرانی به مراســم اربعین 
حسینی از طریق مرزهای هوایی موافقت کرد .
وزیر کشور اظهار داشــت: انتقال ۶۰ هزار  
زائــر ایرانی طی ۶ روز به عــراق کاری بزرگی 
بود که با هماهنگ یهای وزارت راه وشهرسازی 
و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و نرخ 

مصوب بلیت برای رفت و برگشــت ۵ میلیون 
تومان و قیمت بلیت یک طرفه نیز 3 میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.
به گفته وحیدی، شرط دولت عراق تزریق 
دو دوز واکســن کرونا بود و چون آزمایش پی 
ســی آر ۴۰ دالر هزینه داشت ما در مذاکراتی 
بــا دولت عراق این مســاله را حذف کردیم تا 
زائران ایران به راحتی بتوانند به مراسم اربعین 

حسینی عزیمت کنند.
وی گفت: مساله شرکت هوایی العراقیه که 
مشکالتی برای زائران ایرانی به وجود آورده بود 
از بحث مربوط به اربعیــن خارج بود و ربطی 
به اربعین نداشــت، ولی چون هموطنان ما به 
دنبال عزیمت به عراق بودند تالش کردیم که 
ســفارت عراق به این عزیزان ویزا دهد تا آنها 

نیز بتوانند در اربعین حسینی در کربال حضور 
پیدا کنند. وزیر کشور افزود: با این حال برای 
بازگشــت زائران ایرانی به کشور قرار است که 
زائران ایرانی از دو مرز شــلمچه و مرز مهران 
وارد کشــور شــوند و ســتاد اربعین در حال 
هماهنگی های الزم اســت تا زئران و عاشقان 
امام حسینی ) ع( بدون معطلی از ظهر اربعین 

وارد کشور شوند.
وی اظهار داشــت: با استقرار دوستان ما از 
وزارت بهداشت و درمان قرار است همه زائران 
ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور 
می شود تست PCR داشته باشند و توصیه ما 
این اســت که با توجه به اعتبار ۷۲ ساعته این 
تست، هموطنان ما در عراق این تست را انجام 

دهند تا هنگام ورود به کشور معطل نشوند.

وزیر کشور تاکید کرد: دوستان ما در وزارت 
راه و شهرســازی برای انتقال زائران ایرانی از 
مرزهای زمینی تمهیدات الزم را انجام خواهند 
داد و اگر نیاز باشد هنگام بازگشت هموطنان 
ممکن اســت در برخی از محورهای مورد نیاز 

محدودیت هایی را اعمال کنیم.
وی در خصوص لغو روادید بین ایران عراق 
بیان کــرد: دو ملت ایران و عراق عاشــق هم 
هستند و مشترکات فراوانی دارند و این نشان 
می دهد که دو ملت روابط بسیار دوستانه دارند 
، هرچند که دشمنان سعی می کنند که برای 
زائــران عراقی در ایران و برای زائران ایرانی در 

عراق خبرهای منفی منتشر کنند.
وزیر کشور تاکید کرد: مذاکرات اولیه برای 
لغو روادید بین ایران و عراق انجام شده و وزارت 
امور خارجه پیگیر این مساله است و امیدواریم 
که زائران ایرانی در بازگشت از مراسم اربعین 
حسینی به میهن اسالمی بدون هیچ مشکلی به 

مقاصد خود باز گردند.

هیات دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه به 
اســتانداران منتخب استان های سمنان، یزد و 

اردبیل رأی اعتماد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات 
دولــت، در این جلســه اعضــای دولت پس 
از بررســی ســوابق اجرایی و مدیریتی ســید 
محمدرضا هاشمی، مهران فاطمی و سید حامد 
عاملی به آنها به ترتیب به عنوان اســتانداران 
منتخب سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد دادند.
سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان 
معاون اســتاندار و فرماندار شهرستان مشهد 

)از سال ۱3۹۸ تاکنون(، سرپرست استانداری 
اســتان قم )در سال ۱3۹۷( و معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی این استان )در سال ۱3۹۶(، 
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان 

شمالی )در سال ۱3۹۲( فعالیت داشته است.
وی همچنیــن در ســال ۱3۹۰ به عنوان 
فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال 
های ۹3 و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر اســتان 
سمنان و در سال ۱3۹۸ به عنوان فرماندار برتر 

استان خراسان رضوی انتخاب شد.
 فاطمــی دارای مدرک دکتری در رشــته 
آب و هواشناســی )مخاطــرات آب و هوایی(، 
کارشناســی ارشــد جغرافیای طبیعی )اقلیم 
شناسی( و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 

)مرتع و آبخیزداری( از دانشگاه یزد است.
از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می توان 
به مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت 
های نهم و دهم، مدیر راه اندازی دفتر نخبگان 

اســتان یزد به عنوان نخســتین دفتر استانی 
کشــور، عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه تعاون 
و کارآفرینی، رئیس شــورای هماهنگی تشکل 
های سراســری مردم نهاد اســتان یزد و عضو 
شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اشاره 

کرد.
 ســید حامد عاملی متولــد ۱3۵۶ و دارای 
مدرک دکترای علوم ارتباطات و کارشناســی 
ارشــد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشــگاه 

آزاد اســالمی واحد علوم تحقیقات تهران و نیز 
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی 

اصفهان است.
وی پیش از این در ِســَمت هایی همچون 
مشــاور استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت 
از سرمایه گذاران استان اردبیل، معاون برنامه 
ریــزی اســتانداری اردبیل و رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان، دبیر شورای 
برنامه ریزی و توسعه اســتان اردبیل و معاون 
برنامــه ریــزی و عضو موظف هیئــت مدیره 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران فعالیت داشته است.

در اطالعیه حزب مردم ساالری به مناسبت ارتحال ملکوتی آیت اهلل حسن زاده آملی تاکید شد

عالمه حسن زاده آملی ذخیره کم نظیر حوزه های علمیه بود 

وزیر کشور: 

زائران ایرانی هنگام بازگشت باید تست PCR بدهند

رای اعتماد هیات وزیران به استانداران سمنان، یزد و اردبیل 

رهبر انقالب: 
حرکت های تبیینی

خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی دشمن است
رهبر معظم انقالب در مراســم عزاداری اربعین اباعبداهلل الحسین)ع( با اشاره به 
هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش ها 
و ابزارهای مختلف، حرکت تبیینی را خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی دانستند. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم عزاداری اربعین سید 
و ســاالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه الســالم و اصحاب با وفای ایشان 
از طریق ارتباط تصویری از دانشــگاه تهران )محل تجمع هیئت های دانشجویی( با 
حســینیه امام خمینی)ره( در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد. در این مراسم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنان کوتاهی، مقطع عاشورا تا اربعین را از مقاطع 
بســیار مهم تاریخ اسالم خواندند و گفتند: اگر روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری 
جان های عزیز و بزرگوار بــود، دوره ی ۴۰ روزه ی پس از آن نیز اوج مجاهدت برای 
تبیین و افشای حقایق بود و این تبیین مجاهدانه امام سجاد، حضرت زینب و جناب 
ام کلثــوم و صبر فوق العاده خاندان پیامبر، مکمــل آن فداکاری و موجب ماندگاری 
قیام کربال شــد. رهبر انقالب با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران 
بــرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش ها و ابزارهای مختلف، حرکت تبیینی را 
خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی دانستند و افزودند: شما دانشجویان عزیز که میوه 
دل ملت و امید واقعی کشور هستید با اهمیت دادن به مساله تبیین حقایق، هر کدام 
مانند چراغی اطراف خود را روشن و ابهام زدایی کنید. ایشان امکانات ناشی از فضای 
مجازی و رســانه ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم  خواندند و گفتند: 
البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، اســتفاده از شــیوه های 
اخالقی و بیان مســائل همراه با منطق، متانت، عقالنیت کامل و استفاده از عواطف 
انسانی، و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر، عقالنیت 
و آگاهی های فراوان، بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگی ها تأکید و خاطرنشان کردند: 
راه حضرت سیدالشــهداء، راه مبارک و شیرینی است که به نتیجه و توفیق قطعی 
می رسد و شما جوانان ان شاءاهلل خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی، 
کشــور را به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید. در این مراسم، حجت االسالم 
والمسلمین رفیعی نیز در سخنانی، نهضت عاشورا را عامل حفظ و بقای اسالم خواند 
و گفت: بر اساس متن زیارت اربعین، دو اقدام بزرگ امام حسین علیه السالم، نصیحت 
و خیرخواهی حتی در روز عاشورا و بذل جان برای نجات جامعه از گمراهی است و 
شیعیان اهل بیت نیز باید همواره آماده فداکاری در راه خداوند باشند. همچنین در 

این مراسم، آقای مطیعی به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.

شهادت دو تن
 در حادثه مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه

 روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای از شهادت دو تن از مجروحان حادثه آتش 
سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد. به گزارش 
روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در اطالعیه سپاه به 
دنبال حادثه آتش ســوزی روز یکشنبه در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه 
و اطالع رسانی های اولیه آمده است: به دنبال آتش سوزی عصر یکشنبه ۴ مهرماه 
۱۴۰۰  در انبار یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی ســپاه در غرب تهران و مجروح 
شدن تعدادی از کارکنان این مرکز، ۲ تن از کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
نام های سید مرتضی کریمی و حسین عابدی به علت شدت جراحات شهید و به خیل 
شهدای گرانقدر این نهاد مقدس و مردمی پیوستند. همچنین روابط عمومی کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده های معظم 
و همرزمان دالور آنان در این اطالعیه عنوان کرد که آیین های تشییع و تدفین پیکر 

مطهر شهیدان با رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
 بانک مرکزی موظف به بازگرداندن منابع ارزی 

به کشور شد
رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه 
از نوســانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و 
اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشــور را به داخل بازگرداند. به گزارش ایرنا، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه در دهمین جلسه ستاد هماهنگی های 
اقتصادی دولت، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در بررســی 
عملکرد بودجه ســنوات قبل و تدوین بودجه ســال آینده دیدگاه های کارشناسانه 
نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاســبات را لحاظ کرده و اشکاالت و آسیب های 
مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند. رئیس جمهوری همچنین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا در اســرع وقت ســامانه جامع تجارت را 
فعــال کند. آیت اهلل رئیســی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بــازار و انجام اقدامات 
پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای 
بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشــور را به داخل بازگرداند. در ادامه 
این جلســه موضوع توسعه تجارت و برطرف شدن موانع صادرات و مدیریت واردات 
بــا رویکرد صادرات محوری بررســی و اصالحات الزم در ایــن زمینه انجام و مقرر 
شــد مصوبه اصالح شده برای اجرا به دســتگاه های ذیربط ابالغ شود. اعضای ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بر لزوم اجرای موافقتنامه گمرکی منعقد شده با 
کشورهای مختلف در راستای برطرف شدن موانع و بهبود شرایط تجارت و نیز تامین 
زیرساخت های الزم برای افزایش حجم تجارت از جمله در بخش کشتیرانی و حمایت 

از صادرکنندگان کوچک تاکید کردند.

نشان فداکاری ارتش به شهید »علی لَندی« اعطا شد
برابر تصویب »شورای عالی نشان ها« در ارتش، به پاس ایثار و شجاعت مثال زدنی 
شهید علی لندی نوجوان ۱۵ ساله ایذه ای در نجات دو بانوی گرفتار در آتش، نشان 
فداکاری به شــکل افتخاری به این نوجوان فداکار تعلق گرفت. نشان فداکاری که 
اعطایی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به ارتش جمهوری اسالمی ایران است، نماد 
ایثار و از خودگذشتگی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی)ع( 
ارتش است که در راه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری 
اســالمی ایران مردانه ایســتاده و دفاع کرده اند. شهید علی لَندی نوجوان  ۱۵ ساله 
ایذه ای روز ۱۸ شــهریورماه پس از وقوع آتش سوزی در خانه همسایه، با فداکاری 
تمام  دو بانوی میانسال گرفتار در آتش را نجات داد و خود دچار ۹۱ درصد سوختگی 
شد و بر اثر شدت جراحات وارده روز جمعه ۲ مهرماه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مادر شهید ویگن گاراپیدی
 دعوت حق را لبیک گفت

مادر شهید ویگن گاراپیدی سرباز شهید اقلیت مذهبی و از شهدای ارامنه نیروی 
زمینی ارتش دعوت حق را لبیک گفت و مراســم خاکســپاری وی در روز اربعین 
حســینی)ع( و آخرین روز از هفته دفاع مقدس در آرامستان ارامنه تهران با حضور 
نماینده فرهنگی فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شــد. به گزارش روز دوشنبه 
ایرنا از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش؛ صبح دیروز دوشــنبه همزمان با اربعین 
حسینی )ع( مراسم خاکسپاری مادر سرباز شهید ارامنه ویگن گاراپیدی با حضور 
مقامات دینی اقلیت، نماینده بنیاد شــهید شهرستان های تهران، نماینده فرمانده 
نیروی زمینی ارتش و جمعی از خانواده های معظم شــهدای ارامنه در آرامســتان 
گریگوری ارامنه تهران برگزار شــد. شــهید ویگن گاراپیدی از سربازان لشکر ۲۱ 
حمزه سیدالشــهدا نیروی زمینی ارتش بود که در سال ۱3۶۵ وارد خدمت مقدس 
سربازی شد و بالفاصله پس از دوران آموزشی به مناطق عملیاتی و جبهه های حق 
علیه باطل اعزام شــد. سرباز شهید گاراپیدی در ششــم فروردین سال ۱3۶۶ در 
منطقه شــرهانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره دعوت حق را لبیک گفت و به درجه 

رفع شهادت نائل آمد.

اخبار کوتاه


