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سیدمحمد بطحایی
وزیر آموزشوپرورش

حمید بعیدینژاد
سفیر ایران در انگلیس

سیدسلمان سامانی
سخنگوی وزارت کشور

اسدا ...قرهخانی
سخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس

جواد جاویدنیا
معاون امور فضای مجازی
دادستان کل کشور

آیتا ...جزایری (امام جمعه اهواز) مصادف با
ایام فاطمیه و سالگرد انقالب در سفر به انگلیس
با علما و مردم در لندن ،منچســتر و بیرمنگام
مالقات داشــتند .هماهنگی ســفر از مرحله
درخواســت ویزا تا اقامت توســط مؤسسات
فرهنگی غیردولتی انجام گرفت .بهدلیل درد پا،
در سفر توسط پزشک معاینه شدند ،اما بستری
یا درمانی صورت نگرفت( .توئیتر)
یکی از مشــکالت حریم شــهرها اجرانشدن
صحیح مــاده 100قانون شهرداریهاســت.
متأسفانه بهدلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر
بهدلیل کســب درآمد پایدار در شهرداریها،
کمیســیون ماده ۱۰۰محلی بــرای جریمه
ساختوسازهای غیرمجاز و به تبع آن ،محلى
براى کســب درآمد شده اســت .همکاری و
هماهنگی همه دســتگاههای مرتبــط با امر
ساختمان ازجمله شهرداریها ،سازمان نظام
مهندســی و راه و شهرسازی ،موضوعی مهم و
ضروری است( .فارس)
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه این فراکسیون
اعالم کرد که برای حل مشکل کمبود گوشت
درحال واردات این محصول با ارز دولتی و ارز
نیمایی هستیم و تعرفه صفردرصد برای واردات
گوشت را پیشنهاد دادیم و وفور گوشت ایجاد
میکنیم؛ قیمت گوشت را باید روی قیمت ۵۰
تا ۶۰تومان تثبیت کنیم .حجتی بیان کرد که
بهمنظور جبران کاهش تولید گوشــت ،اقدام
به واردکــردن نژاد رومانوف بــرای تکثیر نژاد
گوســفند چندقلوزا کردهایم که در سالهای
آتی نتیجه میدهد و تا چند سال آینده کشور
در تولید گوشت قرمز به خودکفایی میرسد.
(فارس)
استفاده از کارت سوخت بهمعنی افزایش نرخ
یا ســهمیهبندی بنزین نیست؛ بلکه تنها برای
ی است که بهصورت غیرمتعارف
شناسایی افراد 
سوختگیری میکنند؛ البته در زمینه استفاده
از کارت ســوخت و زمان فعالســازی آن نیز
هنوز تصمیمگیری نشــده اســت .استفاده از
کارت ســوخت برای بررســی میزان مصرف
کشــور و همچنین پایش بــرای جلوگیری از
قاچاق سوخت اســت .با فعالشدن و استفاده
از کارت ســوخت میتوان متوجه شد سوخت
قاچاق ازطریق خودروها ،جایگاههای سوخت،
پاالیشگاهها یا نیروگاههایی که سوخت دریافت
میکنند ،قاچاق میشود( .تسنیم)
متأسفانه در روزهای گذشته ،پیامکهایی به
برخی افراد ارسال شــده که در آنها آمده این
پیامکها از طرف سازمان هدفمندی یارانهها
و سهام عدالت اســت .در این پیامکها نوشته
شده که یارانه یا سهام عدالت افراد قطع خواهد
شد و مردم را به مراجعه به یک سایت خاص و
ثبت اطالعات خود تحریک میکنند .اینگونه
پیامکها قطعا جعلی هستند و اگر ارگانهای
دولتی قرار باشد درباره مسائلی مانند یارانه یا
ســهام عدالت ،مطلبی را اطالعرسانی کنند،
حتما از رسانههایی مانند صداوسیما استفاده
خواهند کرد و اینگونه نیســت که بهیکباره
اشخاص از یک موضوع اجتماعی محروم شوند.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
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صبــر آن اســت كــه انســان
گرفتارى و مصيبتــى را كه به
او مى رسد تحمل كند و خشم
خود را فرو خورد.

پنجه بر شــیر زدن و مشــت با
شمشیر کار خردمندان نیست.
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گروه ایران
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شایستهساالری بهجای قومیتگرایی

رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر کاروان
تدبیر و امید به اســتانها و دیدار با مردم و
بررسی روند طرحهای توسعهای در کشور،
روز گذشته وارد بندرلنگه در استان هرمزگان
شد .حجتاالسالم حسن روحانی در اجتماع
مردم این شــهر ،با بیان اینکه ایران عزیز و
قدرتمند همواره برای منطقه امنیتآفرین
بوده است ،تأکید کرد :مسلمانان باید متحد
باشند و با ایجاد روابط دوســتانه و برادرانه،
امنیت منطقــه را حفظ کننــد و انقالب ما
انقالب اسالمی و مردمی است40 .سال این
واقعیت را نشــان دادیم که دنبال معنویت
امنیت و پیشرفت کل منطقه هستیم و امروز
هم عمــل ،زبان ،رفتار و گفتــار ما همین را
میگویــد.وی همچنین با اشــارهبه حادثه
تروریستی روز چهارشنبه گذشته در زاهدان
تصریح کرد :ملت ما بیتردید انتقام خون این
شهیدان عزیز را خواهد گرفت.
رئیسجمهور یکــی از اقدامات و تالشهای
قدرتهای اســتکباری را ایجــاد اختالف و
تفرقه بین اقوام ،مذاهب و ملتهای منطقه
اعالم کــرد و گفت :دشــمنان و قدرتهای
استکباری طی همه این سالها این هدف را
دنبال میکردند و گاهی کامال ناموفق بودند،
اما بعضــی وقتها متأســفانه به هدف خود
رســیدند .روحانی یکی از تصمیمات دولت
را تقویت وحدت میــان مذاهب و اقوام بیان
کرد و افزود :امروز در سراسر کشور ،مدیران
مختلف زن و مرد از شــیعه و ســنی حضور
دارند .یکی از اهداف ما این بــود که به دنیا
بگوییم ایران بهدنبال شایستهساالری است.

مرد و زن ،شیعه و سنی یا قومیت مهم نیست
و آنچه مطرح است ،شایستهساالری است.

zz

اروپا نمیتواند در نقش بازجو عمل کند

وزیر خارجه کشــورمان روز گذشــته بعداز
سخنرانی ابتدایی خود در کنفرانس امنیتی
مونیخ در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی
کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه معتقدند
ایران باید درباره فعالیتهای موشکی خود
بهصورت جداگانه با اروپاییها مذاکره و این
فعالیتها را متوقــف کند ،خطاب به مجری
سؤالکننده ،گفت :آیا ایران باید مثل مرده
دراز بکشد و به همه خواســتهها تن بدهد؟
محمدجواد ظریف ،در پاسخ به سؤال مجری
این برنامــه مبنیبر اینکه شــورای امنیت
از ایران خواسته اســت که فعالیت موشکی
نداشته باشــد ،بیان کرد :این شورا به ایران
اعالم کرده که موشکهای بالستیکی را که
قابلیت حمل کالهک هستهای دارند طراحی
نکند؛ ما نیز در همین راستا حرکت کردهایم
و موشــکهای ما دارای چنیــن کاربردی
نیســتند .این دیپلمات ارشــد کشورمان با
تأکید بر اینکه «من برای راضیکردن آقای
لودریان ،وزیر خارجه فرانســه ،کشــورم را
بیدفاع نمیکنم تا کسانی در منطقه بیایند و
مردم ما را بکشند و به آنها آسیب برسانند»،
گفت :هنوز مردم زیادی در کشور ما بهخاطر
سالحهای شیمیایی که اروپاییها دراختیار
صدام قرار دادند ،ناراحتاند .اگر اروپاییها
میخواهند با ما مذاکــره کنند ،نمیتوانند
نقش بازجو داشــته باشــند و ما را محاکمه
کنند.

در روزهایی که کلیدواژه «جریان
انحرافی» به سرخط اظهارات چهرهها و
رسانههای اصولگرا تبدیل شده بود ،روند
سخنرانیها و اظهارات او باال گرفته بود؛
اقدامی که پیش از این هم دررفتار او
دیده شده بود .در دوره اصالحات هم
سخنرانی تند و تیزی علیه این جریان
ایراد میکرد .در همان سا لهای پایانی دولت
دهم ،آنطورکه خودش نقل کرده ،این اقداماتش
با تذکر رهبر معظم انقالب مواجه شد .خودش
ماجرای این تذکر را اینگونه نقل میکند« :آقا به
بنده فرمودند :آقای ذوالنور آتش توپخانه شما

خیلی شدید است؛ اینقدر شدید به مصلحت
نیست .آقای علی الریجانی رئیس مجلس در آنجا
گفت که آقای ذوالنور چون در سپاه نیستند،
دیگر آن محدودیتها را ندارند .آقا فرمودند :آن
موقعی هم که در سپاه بودند ،همینطور بود».
البته اظهارات و اقدامات جنجالی آقای نماینده،
در سا لهای اخیر هم کم نبوده است .یکی از
پرسروصداترین آ نها ،ادعای اعطای تابعیت
آمریکایی به 2500نفر درجریان توافق هستهای
بود که مانند پاس گلی به توئیت رئیسجمهور
آمریکا تبدیل شد .شامگاه شنبه بود که آقای
نماینده با اعالم اینکه فردا صبح خبر مهمی در

خبر عکس

خبر ویژه

بدرقه «یار دکتر» به خانه ابدی

سخنگوی دستگاه قضا تشریح کرد

پیکر مرحوم پوران شریعترضوی ،همسر دکتر علی شریعتی ،روز گذشته در محوطه
حسینیه ارشاد تشییع شد .مراسم تشــییع ،درحالی با قرائت فاتحه دستهجمعی با
صدای بلند پشت درهای بسته حسینیه ارشاد آغاز شد که اجازه برگزاری این مراسم
در داخل حسینیه داده نشد .ممانعت از برگزاری مراسم تشییع پوران شریعترضوی
در حسینیه ارشاد باعث شد احسان شریعتی ،فرزند آن مرحوم ،درباره بستهماندن
درها لب به اعتراض بگشاید و از مردم بخواهد نماز میت را در خیابان بخوانند .نماز
میت در پیادهرو و درمقابل حسینیه ارشــاد با امامت حجتاالسالم منتظری اقامه
شد .عیســی فرهادی ،فرماندار تهران ،دراینباره توضیح داد :برگزاری مراســم در
حسینیه ،بازشدن درها و ســایر امور ،نیازمند هماهنگی با هیئتامنای آن بود که
باید ازطرف متولیان مراســم یا خانــواده متوفی صورت میگرفــت ،اما ظاهرا این
اقدامات انجام نشده است .به گفته وی ،مجوز برگزاری مراسم در آن محل و همکاری
نیروی انتظامی صادر شــده بود و مأموران پلیس نیز همکاری کردهاند .پیکر پوران
شریعترضوی ،در امامزادهعبدا(...ع) شهرری و در جوار برادرش که از شهدای حادثه
16آذر 1332بود ،به خاک سپرده شد.

این روزنامه در مطلبی
نوشــت« :ماجــرای
کشــتیهای چینی در آبهــای خلیج
فارس و اختالل در کســبوکار صیادان
بومی همچنان ادامه دارد .پساز فشــار
افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس
و همچنین کارت زرد به وزیر کشاورزی
در مجلــس ســرانجام صالحــی،
رئیس ســازمان شــیالت برکنار شد.
همزمان با برکناری صالحی نیز ســپاه
پاســداران بــا ورود به ایــن موضوع،
14کشــتی صید ترال را توقیف کرده و
ماهیان آن را میان مــردم بومی با نرخ
پایینی توزیــع کرد .فاطمــه ذوالقدر،
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس،
د راینباره به این روزنامــه گفت :برای
10میلیاردتومان ســودآوری چندبرابر

آتش توپخانه
رسول رضایی

غالمعلی جعفرزاد ه
ایمنآبادی
نایبرئیس فراکسیون
مستقلین والیی مجلس

موانعی ازسوی سیاستگذاران ایجاد شده که
دانشآموزان از بودن در مدرسه احساس شادی
و نشاط نمیکنند و این مشخصه نشاندهنده
ضعف اســت .رقابتهــای فردی بهشــدت
جای فعالیتهای جمعــی و گروهی را گرفته
اســت .دانشآموزان را وادار میکنیم مطالبی
را بیاموزنــد که به آن نیــازی ندارند و افرادی
که مهارتهــای زندگــی را میآموزند ،پس
میزنیم و مدال را بر گردن کسانی میاندازیم
که فرمولهای بیشتری حفظ کردهاند .مدرسه
ما مدرسهای است که وقتی دانشآموز متوجه
میشــود بهدلیل آلودگی هوا تعطیل اســت،
جیغ خوشحالی میکشد .اگر آموزشوپرورش
بخواهد بــه موفقیــت دســت یابــد باید با
جرئت و جســارت این موانع را کنــار بگذارد.
(ایسنا)
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صاحــــــب امتیــاز:
شـــــهردار ی مشـــــهد
مدیــر عامل مؤسســه
شــهرآرا  :مجیــد خرمی
نشـــانی :میـــــدان
شــهدا ،نبش دانشــگاه 1
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سوخت یارانهای تعلق گرفته است».
ایــن روزنامــه با اشــاره به
مصاحبه چنــدی قبل رئیس
سازمان صداوسیما درباره اجرای قانون
منع بهکارگیری بازنشســتگان در این
ســازمان که گفتــه بود «مــن قطعا تا
۲۲بهمن به تیم موجود دست نخواهم زد
و بعد از این زمان بهتدریج و با دقت افراد
جایگزیــن را مشــخص خواهیم کرد»،
نوشت« :جناب علی عسکری! این روزها
روز عمل به وعد ههاست .تا همین االن
که پنج روز کاری از چنین قول و قراری
میگذرد ،چــه کاری انجــام دادهاید و
«بهتدریــج و بادقــت» چه کســی را
جایگزین فهرســت بلندباالی مدیران
بازنشسته و استثناشدهتان کردهاید؟ آیا

آخرینوضعیتپروندهچهرههایمعروفسیاسی

ســخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری دیروز خود به سؤاالت
مختلف خبرنگاران پاسخ گفت .غالمحســین محسنیاژهای درباره
نامه اخیر نمایندگان مجلس به رئیس قوه و درخواســت بررســی
ســریع پرونده حســین فریدون ،گفت :از نمایندگان تشکر میکنم
که موضوعات را پیگیری میکنند .کیفرخواســت این پرونده قبل از
اینکه نمایندگان نامه بنویســند ،دوم بهمن صادر شده و به دادگاه
رفته و تعیین وقت شده است و بهزودی اولین جلسه آن در اسفندماه
برگزار میشود .وی افزود :اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد ،منوط
به نظر رئیس دادگاه است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه آیا قوه قضائیه به اظهارات اخیر
حسن عباســی درباره رئیسجمهور و رئیس مجلس پرداخته است،
گفت :دادستان تهران و وزارت اطالعات ،مطالبی دراینزمینه ارسال
کردند و این موضوع در دادسرای تهران درحال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت یک سال حبس زاکانی
نیز گفت :در حال حاضر درباره این موضوع حضور ذهن ندارم.
محسنیاژهای درباره شکایت خاتمی از شریعتمداری و اینکه چرا این
پرونده منتهی به رأی نشده اســت ،گفت :پرونده به شعبه بازگشته
و دست دادســتان نبوده است .از شــما و همه کســانی که برخی
موضوعات را اینگونه دنبال میکنید ،تشکر میکنم.
وی افزود :این پرونده دراختیار دادســتان نبوده یــا مدت کوتاهی
بوده است؛ نمیدانیم در جابهجایی پرونده عمدی ،سهوی یا غفلت

در تمام این ســالها و ماهها کاری برای
کادرســازی کردهاید که با اعالم زمان
تغییر بعداز ٢٢بهمن دستتان باال نباشد
و بتوانید از میــان گزینههای مختلف،
اصلح را انتخاب کنید و بهدنبال سعی و
خطا نباشــید؟ گرچه حضور جوانان با
تمام خطاهایشان ،خود بازگشایی راهی
اســت برای خالقیــت و خالقیت رمز
ماندگاری رسانه است .بد نیست مردم و
رســانهها بدانند چقدر به عهدی که در
نشست صمیمی با نمایندگان تشکلهای
دانشــجویی بهمناســبت روز دانشجو
داشتید ،پایبند هســتید و محکم پای
قولتان ایســتادهاید .حاال وقتش رسیده
که مشخص شــود تا چه میزان میتوان
روی حر فهای آقای رئیس حساب باز
کرد».

راه است ،از دلسوزان سرنوشت ایران خواست تا
دعا کنند ،اما صبح دیروز ،جدیدترین اقدام
نماینده مردم قم در مجلس رونمایی شد.
«مجتبی ذوالنور» طرح عدم کفایت و استیضاح
رئیسجمهور را در بهارستان مطرح کرد و از
همکارانش خواست آن را امضا کنند؛ این درحالی
است که شش ماه قبل ،رهبر انقالب تصریح کرده
بودند« :آنها که میگویند دولت باید برکنار شود
در نقشه دشمن نقشآفرین هستند .دولت باید
سر کار بماند و با قدرت ،وظایف خود را در حل
مشکالت انجام دهد ».گویا آتش توپخانه آقای
نماینده دوباره شدید شده است.

«خرید گوشت
ارزان؛ یا شانس
یا اقبال» عنوان مطلبی در این روزنامه
اســت که در آن آمده« :خوردن گوشت
ارزان ،دغدغه این روزهای مردم اســت.
حرفها و حدیثها نیــز درباره آن داغ
است .اما رسیدن به این گوشت ارزان این
روزها بســتگی زیادی به شانس و اقبال
شما دارد .از چندی پیش دولت بهمنظور
تنظیم بازار وارد عمل شــد و به عرضه
گوشت وارداتی با قیمت مناسبتر اقدام
کرد .برای این کار ،میادین میوه و ترهبار
و برخــی فروشــگاهها مأمور شــدند تا
محصــوالت تنظیم بازار مثل گوشــت
گوساله گرم و منجمد ،گوشت گوسفند
گــرم و منجمد و گوشــت مــرغ تازه و
منجمد را به مردم عرضــه کنند .اما از

صورت گرفته اســت و گفتیم موضــوع را پیگیری کننــد .در این
جابهجاییهــا (جابهجایــی پروندهها) گاهــی پروندههایی مغفول
میماند که آن را دنبال میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد :این پرونده بیشاز حد متعارف
دنبال شــده و دادســرا پیگیر آن اســت و االن هم دنبال میشود.
مدیرمسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتش آماده است.
محســنیاژهای درباره این موضوع که در دادگاههای فعاالن محیط
زیست و مراکز نظامی ،تعیین حدود و ثغور مناطق با استعالم صورت
میگیرد و در پاسخ به این پرسش که آیا کاووس سیدامامی سرشبکه
متهمان محیط زیست بوده است یا خیر ،گفت :متهمان این پرونده
درحال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات آن گفته میشود .در
این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود :دادگاه با حضور وکال درحال برگزاری
است و باید پساز استماع دفاعیات دقیق بررسی شود .در حال حاضر
اظهار نظر صحیح نیست .این افراد باتوجهبه اسناد و مدارک ضابطان
و ...متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجهای میرسد.
وی درباره ارتباط کاووس ســیدامامی با پرونده بیان کرد :اطالعی
ندارم که فرد خودکشیکرده ،سرشــبکه بوده است یا نه ،اما ارتباط
وجود داشته اســت .درباره نوع ارتباط و ســرکردگی باید اسناد و
مدارک وجود داشته باشد و ارائه شــود ،درغیراینصورت نمیتوان
اظهارنظر کرد.

روزی که این فرایند آغاز شد ،صفهایی
طویل جلوی فروشگا هها شکل گرفت و
مردم برای رســیدن به گوشت ارزانتر
سرگردان شدند».
عبــدا ...ناصــری ،فعــال
سیاســی اصال حطلب ،در
پاســخ به این ســؤال که آیا محمدرضا
عارف برای ریاست مجلس نامزد میشود
یا خیر ،بیان کرد« :دراینباره نمیتوان
نظر داد که آیا او برای ریاســت مجلس
نامزد میشود یا خیر .تصور میشود که
نــگاه آقــای عــارف بــه
ریاستجمهور ی 1400تا انتخابات98
بیشــتر اســت ».او بــا بیــان اینکــه
اصالحطلبان تاکنــون آقای عارف را در
چارچوب یک خرد و عقــل جمعی قرار

دادهاند تا آنکه کاندیدای ریاست مجلس
باشد ،تصریح کرد« :اینکه برای این دو
انتخابات چه افرادی با چه لیستی نهایتا
خروجــی اصالحطلبــان باشــد همان
مســائلی است که در تشــکل رسمی یا
تشکلهای ائتالفی رسمی اصالحطلبان
تصمیمگیری خواهد شد ».او با تأکید بر
اینکه دغدغــه کنونی اصالحطلبان تنها
شرایط کشور است ،گفت« :شرایط کشور
دائما درحال تغییر اســت و هر لحظه از
لحظههای سیاســی دغدغههای جدی
مطرح میشود؛ شــرایط کنونی کشور
بــرای اصالحطلبــان بســیار مهمتر از
انتخابات ریاستجمهوری 1400است.
بنابراین اصالحطلبان در حال حاضر به
مســائل ملــی و بینالمللــی بیشــتر
میپردازند».

