
حس��ن روحانی گفت: فروش س��هام عدالت را تس��هیل 
کنید. هر کسی میخواهد به بانک مورد عالقه خود برود 
و س��هام خود را بفروش��د و این کار توسط شورای عالی 

بورس مصوب شد.
حس��ن روحان��ی رئیس جمهور در جلس��ه هیات دولت 
ضمن اش��اره به رفت��ار امیرالمومنی��ن )ع( با ابن ملجم 
گف��ت: انصافا به تاریخ ک��ه برمی گردیم و نگاه می کنیم 
حادث��ه س��حرگاه روز ۱۹ رمضان یک��ی از دردناکترین 
حوادث تاریخ بشر بود، یعنی همان هنگام طلوع فجر که 
آن دس��ت ناپاک حرکت کرد و شمشیر به فرق مبارک 
امیرالمومنی��ن )ع( رفت مردم دو ندا ش��نیدند؛ یک ندا 
این بود که به مردم گفته شد که پایه های هدایت ریخت 
و ویران ش��د و چه جور یک انس��ان می تواند به مقام و 
جایگاهی برس��د که زندگی او معادل با هدایت جامعه و 
بش��ریت و ش��هادتش معادل با فروریختن بنای هدایت 

جامعه باشد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر از آن حرکت شمشیر بدتر 
کلم��ه  ای بود که این قاتل به کار برد »الحکم هلل ال لک 
یا علی« حکومت از آن خداس��ت و از آن تو نیس��ت ای 

علی و این جمله بسیار تکان دهنده است.
روحانی خاطرنشان کرد: انس��انی که چنین جمله ای را 
بیان می کند، علی الظاهر به خدا معتقد اس��ت و مبنا را 
حکومت الهی بر بش��ر می داند. ام��ا در عین حال جهل 
دین��ی و افراط این آدم او را ب��ه بدترین عمل در تاریخ 
کشاند و این درس بزرگی برای همه ماست؛ که دین دار 
بودن، ش��ریعت مدار ب��ودن بدون تعق��ل، تفکر و بدون 
عدالت و تعادل و بدون میانه روی و تهجد نمی تواند برای 
ما مسیر هدایت را مش��خص کند واال اگر آدم اعتقادی 
داشته باشد که درست نباشد همان اعتقاد باعث انحراف 

او و بزرگترین لطمه به جامعه بشری می تواند باشد. 
رئیس جمهور در ادامه درباره شیوع ویروس کرونا اظهار 
داشت: این که در این حادثه ویروس کرونا جایگاه ملت 
ما ب��ا دیگر ملت های جه��ان متفاوت اس��ت، این همه 
انفاق، دس��تگیری، بس��ته های معیش��تی و کمک های 
مردمی در سراسر کشور به خاطر همین عشق به ائمه و 
امیرالمؤمنین اس��ت. هیچ کجا در مبارزه با کرونا چنین 
فداکاری از س��وی مردم نیس��ت و ریشه این فداکاری و 
ایثار پزش��ک و پرس��تار و انفاق م��ردم و کمک آنها در 

فرهنگ دینی، اس��المی و ایرانی ما اس��ت که  منشا آن 
قرآن مجید، زندگی پیامبر و امیرالمومنین و ائمه است. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه در این ش��رایط س��خت مردم با 
آرام��ش زندگی می کنند اظهار داش��ت: ما در روزهای 
س��خت تاریخی قرار داریم اما مردم با شهامت و متانت 
و با آرامش زندگی می کنند که این آرامش مردم بسیار 
مهم است؛ اینکه مردم دستگیر هم هستند و به همدیگر 
کمک می کنند، ریشه آن به فرهنگ ما و خاندان رسالت 

و امیرالمومنین بر می گردد.
رئیس جمهور با اش��اره به بازگش��ایی محدود بخشی از 
مس��اجد و مراکز مذهبی در کش��ور، خاطرنش��ان کرد: 
اولین ش��ب قدر برای ساعاتی مس��اجد ما برای مراسم 
احیا باز شد. نگرانی  بود که اگر مساجد باز شود تا چقدر 
مردم به دس��تورالعمل های بهداشتی عمل می کنند؛ اما 
ش��ب اول قدر یک مراس��م ویژه بود و دل ها سوخته تر 
از همیش��ه بود. مراعات اصول و اخالق و رفتار مردم در 
تاریخ ماندگار اس��ت. همان که رهبر معظم انقالب بیان 
فرمودند آنچه واقع می ش��ود در ای��ن روزها باید ثبت و 

درست نقل شود.
روحانی با اش��اره به حادثه ش��هادت تعدادی از پرسنل 
نیروی دریایی ارتش گفت: برای ما بسیار جای تاسف و 
تاثر بود که جوانان نیروی دریایی خود را در یک حادثه 

دلخراش از دست دادیم.
وی ادامه داد: ش��نیدن این خبر برای ما سخت بود ولی 
مردم در سراسر کش��ور و همه مسئوالن ابراز همدردی 
کردند. با صراحت و با تواضع به خانواده ش��هدا می گویم 
هم��ه دولت را س��هیم در غ��م خود بدانی��د. دالیل این 
موضوع در آینده روش��ن و پس از مشخص شدن، برای 

مردم بیان می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه از اواخر بهمن ک��ه این ویروس 
آغاز شد تا پایان اردیبهشت که نزدیک آن هستیم، کار 
بزرگی انجام ش��ده اس��ت، تصریح کرد: مردم، نیروهای 
مس��لح، بخش اقتص��اد، نهادهای عموم��ی غیردولتی، 
بس��یج، س��پاه، نیروی انتظام��ی، ارتش، دانش��گاه ها و 
حوزه ها و غیره همه حضور داش��تند. رسانه ها فداکاری 
کردند اما یک بار س��نگینی هم بر دوش دولت به عنوان 
وظیف��ه ب��ود. خداوند ما را الیق این آزمایش س��خت و 

سنگین قرار داده است.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: هرکس��ی، دولتی، ملتی و 

جمعی مورد آزمایش های بسیار سنگین قرار نمی گیرد؛ 
دولت و ملت ایران امروز در یک آزمایش سخت بی نظیر 
قرار گرفتند. درس��ت است که ملت های دیگر نیز سهیم 
هس��تند ولی هیچ ملتی نیس��ت که دو سال مداوم زیر 
ضربات س��نگین و حصر باش��د و این بیماری و ویروس 
وارد کش��ور شود. من که س��راغ ندارم اگر هست تاریخ 

دانان بگویند.  
وی ادامه داد: من یاد ندارم کاخ س��فیدی به این صورت 
در آمریکا ظاهر ش��ده باشد؛ تا این حد ضد بشر، تا این 
حد با قساوت قلب و بی رحم؛ تا این حد ناتوان؛ یک جمع 
ناآش��نا. وقتی وزیر امور خارجه این کش��ور را می بینید، 

انگار یک کالم الفبای سیاست نخوانده است.  
رئیس جمهور اظهار داشت: بدترین و شرورترین حکومت 
در آمریکا بر س��رکار است،کدام حکومت را می شناسید 
ک��ه فرمانده نظامی م��ا را در هنگام ماموریت ترور کند. 
آمریکا همیشه تروریست بوده ولی تا این حد بی سابقه 
اس��ت. آمریکا همیش��ه علیه ملت های مستقل و مظلوم 
حرکت کرده اما در ش��رایط ای��ن بیماری عالم گیر برای 

ورود دارو اذیت می کند.
وی تاکید کرد: اداره کش��ور در این ش��رایط کار سختی 
اس��ت این که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی و سایر بانک ها به صحنه آمدند؛ تسهیالت 
برای کس��ب و کارهایی که دچار مشکل شده آغاز شده 
و ت��داوم دارد و امیدوارم و تاکی��د می کنم کاری کنید 
به همه کس��ب و کاره��ا تس��هیالت در همین روزهای 
اردیبهش��ت تا پایان خرداد ۹۹ هر چه سریع تر پرداخت 
ش��ود. روحانی خطاب به دس��تگاه های اقتصادی گفت: 
فروش س��هام عدالت را تس��هیل کنید. هر کس��ی می 
خواه��د به بانک مورد عالقه خود برود و س��هام خود را 
بفروش��د و این کار توسط ش��ورای عالی بورس مصوب 
ش��د.همه باید تالش کنیم دیگر یک فش��ار مضاعف به 

مردم وارد نشود.
وی اضافه کرد: این فشار مضاعف قیمت اجناس در بازار 
اس��ت که باید هم��ه مراقبت کنیم عده ای دارند س��وء 
اس��تفاده می کنند اگر همه چیز به صورت طبیعی بود 
می گفتیم پیش آمده ولی عده ای س��وء استفاده کردند 
عده ای در ماسک و دستکش هم سوء استفاده کردند تا 
چه برسد به ارز و سکه که در آن هم سوء استفاده کردند. 

من خواهش می کنم همه توان را به کار بگیریم.

 نماینده تبریز:
شائبه های متعددی درباره 

دست بردن در مصوبات 
مجلس دهم وجود دارد

نماین��ده تبریز در مجلس گف��ت: در طول مجلس دهم 
شائبه هایی در مورد تغییر مصوبات مجلس وجود داشت 
و ما حتی در هفته های پایانی کار مجلس هم این موضوع 
را ش��اهد بودیم. احمد علیرضا بیگی با اش��اره به تغییر 
مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد الیحه بودجه سال ۹۹ 
به هنگام ارسال به ش��ورای نگهبان گفت: هیأت رئیسه 
مجلس سوگند یاد کرده که از حق نمایندگان دفاع کند. 
وی افزود: این اولین باری نیست که بحث تغییر مصوبات 

مجلس مطرح می شود و این شائبه در موارد دیگری هم 
پیش از این وجود داشته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت: متأسفانه در روزهای پایانی مجلس هم ناکامی ها 
و عملکرد ناصحیح مجلس دهم پایان نمی یابد و ما شاهد 
تکرار رفتارهای اشتباه و ناصحیح در این مجلس هستیم. 
علیرضا بیگی خاطرنش��ان کرد: در حالی که بسیاری از 
استفساریه ها در نوبت بررسی است که تعیین تکلیف هر 
کدام مشکلی را           از مردم حل می کند، طرح اصالح قانون 
انتخابات و یا موضوع معرفی حقوقدانان شورای نگهبان 
مط��رح می ش��ود. وی در پایان گفت: کس��انی که طرح 
اصالح قانون انتخابات را           در روزهای پایانی مجلس مطرح 
کرده ان��د، یا ب��ه دنبال مبرا کردن خود هس��تند و یا به 
دنبال گرفتن انتقام از شورای نگهبان و یا در مورد معرفی 
حقوقدانان شورای نگهبان باید بگویم که موارد مهم تر از 

آن برای بررسی در صحن وجود دارد.  فارس

ش��ورای نگهبان در نامه ای به مجلس ش��ورای اسالمی 
جزئی��ات ای��رادات این ش��ورا ب��ه طرح اص��الح قانون 

انتخابات را اعالم کرد.
چن��دی پیش نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با 
تصویب طرح��ی دوفوریتی در یکی از جلس��ات علنی 
مجلس، خواس��تار الحاق یک تبصره به قانون انتخابات 
س��ه گانه)مجلس شورای اس��المی، ریاست جمهوری و 
خبرگان رهبری( ش��دند که براساس آن مجازات  برای 
اش��خاص، اعم از حقیقی و ی��ا حقوقی که گزارش های 
خ��الف واقع درب��اره کاندیداها می دهند و در بررس��ی 
صالحیت آنها از س��وی ش��ورای نگهبان مؤثر است، در 

نظر گرفته شود.
براس��اس این گ��زارش، پس از مصوب��ه مجلس درباره 
جزئی��ات آن، ای��ن ط��رح دوفوریتی طبق روال س��ایر 
مصوبات مجلس، جهت تطبیق آن با موازین ش��رعی و 

قانون اساسی به ش��ورای نگهبان ارسال شد، بر همین 
اس��اس این ش��ورا نیز مصوبه مجلس را در جلسه اخیر 

خود بررسی کرده است.
حاال، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
تشریح نشس��ت این شورا برای بررسی طرح دوفوریتی 
الحاق ی��ک تبصره به قانون انتخاب��ات، اعالم کرده که 
»مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف 
دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است.« 
متن کامل و جزئیات ایرادات شورای نگهبان به مصوبه 
مجل��س درب��اره اصالح قان��ون انتخابات به ش��رح زیر 

است:
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

ط��رح دوفوریتی اصالح برخی قوانین راجع به انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی 
و شوراهای اسالمی کشور مصوب جلسه مورخ چهاردهم 
اردیبهش��ت ماه یکهزار و س��یصد و ن��ود و نُه  مجلس 
ش��ورای اسالمی در شورای نگهبان مرد بحث و بررسی 

قرار گرفت که به شرح زیر اعالم نظر می گردد:
صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، 
فرآیند نظارتی پیش بینی ش��ده ب��ه موجب این مصوبه 
از جهات مختلف، از جمله؛ نس��بت نحوه رس��یدگی به 
اعتراض داوطلب��ان و تکالیف مراج��ع نظارتی مربوطه 
در ای��ن مصوب��ه ب��ا تکالیف من��درج در قان��ون لزوم 
رس��یدگی دقیق به ش��کایات داوطلبی��ن ردصالحیت 
شده در انتخابات مختلف- مصوب 22/8/۱378 مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام- و همچنین از حیث نس��بت 
ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد 
ابهام ش��ناخته ش��د. پس از رفع ابهام توس��ط مجلس 

شورای اسالمی، اظهارنظر خواهد شد.تسنیم

 رحمانی فضلی:
تصمیم گیری برای برگزاری 

نماز عید فطر با ستاد 
مبارزه با کرونا است

وزیر کشور با اشاره به پیشنهاد برگزاری نماز عید فطر 
در شهرستان های س��فید، زرد و یا تمام کشور گفت: 
باید تمام این تصمیم را به س��تاد ملی مبارزه با کرونا 
ارج��اع دهی��م. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه 
جلس��ه کمیته امنیتی - انتظامی س��تاد ملی کرونا، 
گفت: در این جلسه دستورهای متعددی داشتیم که 
یکی از آن ها مراس��م روز قدس و نحوه برگزاری آن، 
بازگشایی حرم ها و آستان های مقدس و نحوه اجرای 

آن ب��ود که راه ها و روش ها مطرح ش��د تا به س��تاد 
ملی کرونا اعالم شود و آن ها در این خصوص تصمیم 
بگیرند. وی افزود: در جلسات کمیته ها تصمیم سازی 
و به ستاد ملی کرونا اعالم می کنیم و ستاد ملی کرونا 

متناسب با شرایط، تصمیم گیری می کنند.
وزیر کش��ور گفت: همچنین در جلس��ه امروز درباره 
برگزاری نماز عید فطر که بس��یار مهم بود، مباحث و 
پیش��نهادهایی مطرح شد از جمله اینکه مراسم نماز 
عید فطر فقط در ش��هرهای سفید و زرد که بیش از 
۴۰۰ شهر اس��ت در فضای باز با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شود پیشنهاد دیگر این بود که نماز 
عید فطر در کل کش��ور با رعایت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی در فضای باز باشد که تمام این پیشنهادها 

را به ستاد ملی ارائه می کنیم تا تصمیم بگیرند.
 مهر

ادامه از صفحه اول
شرکت ها با چالش گزینه جایگزین مواجه می شدند 
که چون نداش��تند این نهضت هم با مارک فروپاشی 
به حاشیه رفت تا سرمایه داران تسلسلی همچنان در 
رأس کار بمانند. ورود متقلبانه دونالد ترامپ به دایره 
کاندیداتوری ریاس��ت جمه��وری حاصل تالش های 
پشت پرده سرمایه داران بارها گریخته از انشقاق بود 
تا به واسطه یک خودی جایگاه میخ تقلب را برای یک 
دوره هش��ت ساله دیگر محکم کنند. این انتصاب نه 
اتتخاب  بلکه در قاب انتخاب سال 2۰۱6 را به زمان 
باز شدن زخم های چرکین ۱5۰ ساله تبدیل نمود و 
کالیفرنیا ش��صت و یک ممیز پنج دهم درصد از آراء 
خود را به هیالری کلینتون اختصاص داد تا بار دیگر 
فریاد انش��قاق آمریکا از هر سو بلند شود. حاال نوبت 
جنبش تجزیه طلب »آری کالیفرنیا« به شکستی بود 
که هیالری از دونالد می خورد، بنابراین دولت محلی 
مجوز برگزاری رفراندوم  را برای تجزیه می طلبد که 
البت��ه نیازمند ب��ود تا 585۴۰7 امض��اء جمع آوری 
کند اما ش��ایعه حدس به یقین دخالت روس��یه در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2۰۱6 آمریکا و حمایت 
آن از جنبش استقالل کالیفرنیا باعث شد که اعتبارها 
هم خدش��ه دار ش��وند. افزایش گام به گام و مجدد 
طرفداران تجزیه ضم��ن تحلیل اقدامات ترامپ طی 
س��ال های 2۰۱7، 2۰۱8 و 2۰۱۹ س��رویس جهانی 
BBC را بر آن داش��ت تا به رسانه ای کردن مقاله ای 
به قلم »راش��ل نویر« و تبعات جدا شدن کالیفرنیا از 
آمریکا بپردازد. این مفسر در تحلیل خود می نویسد: 
»از دست دادن کالیفرنیا قطعاً ضربه سختی به اقتصاد 
آمریکا وارد خواهد کرد که این ایالت پنجمین اقتصاد 
بزرگ دنیاس��ت یعنی وسیع تر از کل اقتصاد بریتانیا 
و مالیاتی که به خزان��ه دولت مرکزی می ریزد از هر 
ایالت دیگری افزون تر است که با این اتفاق ارزش دالر 
س��قوط خواهد کرد و ممکن است یورو و یوآن چین 
هم جای آن را در دنیا تصاحب کنند و با جدا ش��دن 
کالیفرنیا باید منتظر تجزیه دیگر ایاالت متحده هم 
بود. اما پس از آن نوبت بزرگترین س��کهونامی عالم 
برای آغاز انش��قاق قطعی  ینگه دنیا فرا می رسد که 
شیوع کرونا در ابتدای سال 2۰2۰ نوید آن را می دهد. 
اگرچه بعض��ی از طرفدارن ترامپ در آغاز از واقعه ای 
ک��ه در چین می افتاد و س��پس دامن غرب آس��یا و 
بخصوص ایران را می گیرد خوشحال بودند اما نگرانی 
آن ها زمانی شروع شد که اروپا هم زنگ آلودگی را به 
صدا درآورده تا با ارتباط تنگاتنگی که با آمریکا دارد 
ای��ن هدیه بابا نوئل را تقدیم آنها کند! امروز س��ران 
ایالت متحده  و البی گرگها در پوشش صهیونیست  
که در گل فرورفته اند تنها راه چاره را انتظار می بینند 
تا هرآنچه را تخم نفرت در زمین شقاوت کشته اند در 
آتش خشم طبیعت بسوزد و ویروسی میکرونی به نام 
کرونا زنگ کلیساها را برای اطالع جهانیان از تجزیه 
ایاالت متحده و ایجاد کشورهای کوچک و مستقل به 
ص��دا درآورد زیرا برای اولین بار در تاریخ آن بود که 
ظرف 6 هفته  اول س��ی میلیون نفر بیکار می شدند 
و آتش اختالفات درون حزبی شعله ور می گردید تا 
دولت را مجبور نماید برای حفظ اعتبارهای از دست 
رفته پیرامون آمارمبتالیان ب��ه ویروس کووید ۱۹ و 
تع��داد مردگان دروغ بگوید و پارک های ش��هر را به 
گورستان تبدیل و تریلرهای یخچال دار به سردخانه 
جهت نگهداری اجساد تغییر کاربری دهند و از نظر 
آمار فاجعه مقام یک جهان را به دست آورند و رئیس 
جمه��ور فاقد صالحیت عقل��ی آن همچنان بر طبل 
ادعاهای خود پیرامون انتقال این ویروس از چین یاوه 
سرایی کند درحالیکه شایعه رونمایی از اولین بیمار 
کرونایی جهان طی روزهای آغازین دیماه گذشته در 
فرانس��ه قوت گرفته که نه به سفر رفته و نه از جایی 
بازگشته تیتر رسانه ها را به خود اختصاص می دهد 
که شاید حاصل عملیات پش��ت پرده تولید ویروس 
و میکرب های جدید در آزمایشگاههای همین کشور 

بوده است!
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گزارش

مردم دل ما را برای بازگشایی اماکن مذهبی گرم تر کردند
وزیر بهداش��ت گفت: مردم با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی، مراسم 

احیا را برگزار و دل ما را برای استمرار این بازگشایی ها گرم تر کردند.
س��عید نمکی در حاشیه جلس��ه هیأت دولت با اش��اره به آخرین تصمیم 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا جهت بازگشایی محدود و ساعتی مساجد برای 
برگزاری مراسم احیا شب قدر، اظهار کرد: ما از دید بعضی همکاران، تصمیم 
بسیار سخت و پر ریسکی در رابطه با بازگشایی مساجد و حضور مؤمنین برای 
ش��ب های احیا گرفتیم که اولین شبی بود که تجربه کردیم. از روز اول همکاران ما 
ایراداتی داشتند. وزیر بهداشت افزود: همکارانی را به سطح شهر و استان های دیگر 
فرستاده بودم که بررسی کنند، گزارش هایی که همکاران ما آوردند به جز یک مورد 
بقیه در حداکثر رعایت اصول این مراس��م را برگزار و دل ما را برای اس��تمرار این 

بازگشایی گرم تر کردند. مهر

کشور نیاز به احزاب قوی دارد
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازدهم بر لزوم حمایت از جوانان نخبه 
انقالبی در گام دوم انقالب جهت حضور در مراکز تصمیم ساز و تصمیم 

گیر تاکید کرد.
حجت االس��الم س��ید رض��ا تق��وی در گردهمای��ی اح��زاب، گروهها 
وش��خصیت های انقالب��ی و والیی که به میزبانی جبه��ه راه نوین برگزار 
ش��د، گفت: اصلی ترین سرمایه کش��ور نیروی انسانی آن است و نیاز کشور 
به حزب قوی که ساخت و پرورش نیروهای متخصص در ساختار حزب را انجام 

دهد امروز بیش از هر زمان دیگری در کشور احساس می شود.
وی جبهه راه نوین را مصداق بارز یک حزب جوان، انقالبی و متخصص برشمرد 
و افزود: این حزب تازه تاس��یس مسیر و گفتمان خوبی دارد که امیدوارم با نیرو 

و کادر سازی متخصص والیی به کشور خدمت کند. تسنیم

مدارس غیرانتفاعی در زمان کرونا همه شهریه را اخذ کردند
عضو فراکس��یون »نمایندگان والیی« مجلس با بیان اینکه امسال عمده 
بار تحصیلی دانش آموزان بر دوش خانواده ها و خود محصالن بود گفت: 
با این حال مدارس غیر انتفاعی نه تنها نس��بت به استرداد وجوه مازاد 
بر شهریه اقدام نمی کنند، بلکه شهریه سال تحصیلی جاری را نیز تمام 
و کمال دریافت کرده اند. حس��ینعلی حاجی دلیگانی گفت: امسال فضا و 
امکانات فیزیکی مدارس بخاطر شیوع ویروس کرونا، تعطیالت آلودگی هوا و 

بارندگی، تنها برای نصف سال از سوی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت.
نماینده مجلس اظهارداش��ت: برخ��ی مدارس غیر انتفاعی ب��ا وجود اینکه همه 
ش��هریه تحصیلی را از خانواده ها دریافت کرده اند، در پاس��خ به پرداخت حقوق 
معلم��ان حق التدریس خود که عمده کادر این مدارس نیز هس��تند، می گویند: 

»دو ماه مدرسه ها تعطیل بوده است«!  میزان

رئیس جمهور: فروش سهام عدالت را تسهیل کنید

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی 
اصالح قانون انتخابات

عباس عبدی:
خاتمی نمی تواند اصالحات  را رهبری کند

یک فعال اصالح طلب گف��ت: اصالح طلبان نیازمند 
ایده و اراده هس��تند و باید جمعی را تعریف کنند و 
بگویند اینها نماینده ما برای پیگیری ایده ها هستند و 
محکم هم پای آن بایستند، نیازی هم به فرد نیست.

عب��اس عبدی روزنامه نگار و فع��ال اصالح طلب در 
یک گفتگوی الیو اینستاگرامی در واکنش به سخنان 
اخیر رییس دولت اصالحات گفت: فکر می کنم آقای 
خاتمی با این وض��ع نمی تواند رهبری کند. واقعیت 
این است و سخنرانی چند روز اخیرشان نشان داد که 
او متاس��فانه در این مقام نیست و خودش را در این 

مقام تعریف نمی کند.  مهر

خبر


