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 شهریه دانشگاه ها باعث شده 
که بسیاری از دانشجویانی ایرانی کارگری کنند

   براساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی 94-95 
 بیش از 45 درصد دانشجویان در دانشگاه های غیر دولتی تحصیل می کردند

تحصیل به شرط کار

سه ويژگي مهم راهپيمايي ديروز

معاون وزیر بهداشت:

اطالعات 54 ميليون ايرانی در سامانه سيب ثبت شد

شايد براي ناظران جوامع ديگر اين امر عجيب باشد 
كه چگونه مي شود پس از گذشت نزديك به چهار دهه از 
انقالب، و آمد و رفت نسل هاي گوناگون و اتفاقات بسيار 
مهم و حتي اختالفات بعضاً اساسي، مردم همچنان ياد 
اين اتفاق تاريخــی را گرامي بدارند و مثل ســال هاي 
گذشته وارد عرصه شوند و مهر تأييدي بر آن اتفاق بزنند؟ 
علت اساسي اين است كه مردم يا هر كسي از اراده خود و 
احترام به آن روي گردان نيست. اگر كسي يا مردمي اراده 
خود را نفي كنند، كاري نادرست انجام داده اند. ملتي كه 
زنده است حتماً از خواست و اراده خود حمايت مي كند. 
انقالب اسالمي ايران در ســال 1357 مهم ترين نماد 
تحقق تاريخي اراده يك ملت است. فارغ از اينكه با چه 
نتايجي پس از اين واقعه روبرو شده ايم، بايد گفت كه اين 
نتايج نسبت به اصل احترام به آن اراده و تداوم آن اراده 
در حال حاضر يك مسأله به نسبت حاشيه اي محسوب 
مي شود. اگر امروز هم بخواهيم بر مشكالت غلبه كنيم، 
به ناچار بايد به اراده امروز ملت ايران احترام گذاشــت. 
اراده اي كه بزرگ ترين ســالح تدافعي مــردم ايران در 
برابر زورگويي هاي جهاني و منطقه اي است. راهپيمايي 
امسال نيز در تداوم مراسم چهار دهه گذشته تأكيدي 
دوباره بر مردمي بودن انقالبي اســت كه بدون شليك 
يك گلوله به پيروزي رسيد. اين راهپيمايي اصرار و تأكيد 
هميشگي بر مهم ترين عنصر انقالب يعني خواست و 
اراده عمومي است. ولي راهپيمايي امسال از يك جهت 
با سال هاي گذشته بسيار متفاوت است. زيرا كمتر از يك 
ماه است كه رئيس جمهوري جديد آمريكا از سياست و 
ادبياتي پيروي مي كند كه در طول تاريخ نيم قرن اخير 
بي سابقه است. ادبياتي كه نه تنها براي ايران بلكه براي 
جهان و حتي مردم آمريكا نيز خطرناك است و فعاالن و 
صاحب نظران آمريكايي بيش از بقيه جهان به خطرناك 

بودن اين فرد براي صلح و امنيت جهاني اشاره كرده اند. 
بنابراين بايد به اين سياست و فرد نيز پاسخ مناسبي داده 
مي شد. پاسخي شايسته كه احترام دوست و دشمن را 
برانگيزد و هيچ چيز بهتر از يك حضور گسترده، همراه 
با مجموعه اي از شعارهاي سازنده و دقيق و باالخره گام 
برداشــتن در جهت وحدت و آشتي ملي نبود و نيست. 
دو مورد اول به نحو مناســبي رخ داده است و اميدواريم 
كه راهپيمايي 22 بهمن امســال كه بــا دعوت همه 
نيروهاي انقالبي و مردمي كه به ملت ايران، كشور ايران 
و انقالب ايران ايمان و اعتقاد دارند، برگزار شــد، گامي 
بزرگ در جهت تحقق يك آشتي ملي باشد. آشتي ملي 
تعيين تكليف كردن براي يكديگر نيست. موضوعي كه 
آقاي رئيس جمهوری به خوبي در ســخنان خود به آن 
پرداختند و گفت كه ما همه در پيروی از رهبری معظم 
انقالب در پی اجماع، آشتی و انسجام ملی هستيم. آشتي 
ملي ناديده گرفتن اختالفات هم نيست، هرچند بسياري 
از اختالفات بيش از آنكه واقعي باشــد، ناشي از توهم و 
خيال است و به دليل فقدان رابطه و گفت وگو و در فضاي 
بدبيني به وجود آمده است. آشتي ملي يعني احساس و 
عقيده به وجود خطري بزرگ براي مردم، كشور و انقالب 
ايران از سوي كساني كه خواب منطقه اي كردن وضعيت 
ايران را مي بينند و سپس متحد شدن همه نيروها حول 
دستگاه هاي حكومتي و مدني براي حفظ اين سه عنصر 
و رفع خطر از آن است. فراموش نكنيم تاريخ نسبت به 
رفتار ما قضاوت خواهد كرد. هر كس خود را به اين سه 
عنصر متعهدتر مي داند، بايد با گذشت و صبر بيشتري 
رفتار كند. اميدواريــم كه راهپيمايي ديروز ضمن آنكه 
پاسخي شايسته به تهديدات خارجي و تأكيدي چندباره 
بر احترام بــه حاكميت و اراده ملي و مردم باشــد، گام 

مهمي براي آشتي ملي نيز تلقي شود.

شهروند|  معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
»تاكنون اطالعات 54 ميليون نفر از ايرانيان در سامانه 
سيب و شــش ميليون نفر ديگر در دو سامانه ديگر 

بهداشتی در استان های كشور ثبت شده است.«
علی اكبر سياری  كه در بيست و پنجمين اجالس 
روسای دانشگاه ها و دانشــكده های علوم پزشكی 
كشور در بندرعباس صحبت می كرد، افزود: »ساالنه 
حدود 50 تا 70 هزار نوزاد در كشور بر اثر اختالالت 
ژنتيكی كه منجر به اختالالت آناتوميك يا متابوليك و 
معلوليت خواهد شد، متولد می شوند كه 50 درصد از 
آنها قابل پيشگيری است.« او با تاكيد بر اهميت اجرای 
سند ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير 
در كشور، گفت: »خوشبختانه زنجان به عنوان يكی 
از استان های نمونه توانسته است كه اين برنامه را در 
تمامی شهرها اجرا كند و تا كنون برای 48 هزار نفر 

خطرسنجی انجام شده كه بر اساس آن عوامل خطر 
بروز بيماری های غيرواگير به عنوان عامل 76 درصد 
از مرگ و مير مردم، مشــخص می شــود.« سياری 
از روسای دانشــگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی 
خواست تا ســامانه يكپارچه ســالمت و سند ملی 
پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير را به طور 

جدی در دستور كار خود قرار دهند.
او با اشــاره به فرايند تدوين برنامه عملياتی سال 
۹6، به مقايســه آماری برنامه ها در سال ۹5 و ۹6 و 
اهداف كمی و كيفی آن، رئوس برنامه های اولويت دار 

معاونت بهداشتی در سال آينده پرداخت.
ســياری افزود:» برای ســال آينــده در معاونت 
بهداشــت 215 برنامــه عملياتی تدوين شــده و 
دانشگاه های علوم پزشكی بايد برای رسيدن به اين 

اهداف، برنامه های مشخص و دقيقی داشته باشند.«

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

شنبه 23 بهمن 13۹۵ |  13جمادی االول1438
Feb 2017 11 |  سال چهارم  |  شماره 1062  

جامعه مدافعه گری

 9 ماه  پس از شلیک به
 علی آرامش فر، پای او  از  کار افتاد

 سرپرست  سازمان داوطلبان 
مطرح کرد:

زخم ها پا به پای او 
پير می شوند

 افزايش تاب آوری
 با اجرای طرح خادم 

   صفحه 17

   صفحه  16

ند
رو

شه
 / 

می
اظ

ه ک
تار

 س
س:

عک
  

فرهنگ و هنراقتصاد جهانگزارش

دردسر فروش غیرقانونی 
کارت های اعتباری بین المللی

 در هیاهوی جنجال
 و انتقاد و اعتراض  

 گزارشی  از بارداری های 
پرهزینه و سیسمونی های الکچری

 با رأی دادگاه 
تجدید نظر فدرال آمریکا

 اندر مصايب ويزا 
و  مستر کارت

سیمرغ ها
 پر کشیدند

تولدهای
 اشرافی 

ترامپ باز هم 
شکست خورد 

   صفحه  3   صفحه  7   صفحه 13   صفحه  5

   صفحه 11

20صفحه  |  ۵00 تومان

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:20- 19/30

  رئیس جمهوری: 

همه به دنبال 
آشتی ملی هستيم

 راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد

روشنک مشــتاق| اين  روزها همه 
چيز فرســنگ ها با قديم فاصلــه دارد، 
اين روزها برخی چنان گرفتار تجمالت 
شــده اند كه بــرق آن در زندگی شــان 
مــوج می زند و تمامی مراســم و آداب  و 
رسومشان را دربر گرفته است. از مراسم 
ازدواج و خرج های آنچنانی، تا جشن های 
تولد و حتی زايمــان. در قديم اين طور 
نبود. كودكان متولد می شدند تا سهمی 
در توليد خانوادگی داشته باشند و بزرگ 
می شــدند تا عصای دســت پدر و مادر 
شــوند. تعداد زايمان های خانواده زياد 
بود چراكه عوامل بيماری زا و مرگ ومير 

باعث از بين رفتن آنها می شد...

شهروند| سيمرغ های جشنواره فيلم 
فجر در شــامگاه روز بيســت و يكم بهمن 
درحالی روی شانه های برندگان نشستند كه 
شايعه ای در سالن برگزاری مراسم اختتاميه 
مبنی بر تغيير آرای داوران در آخرين لحظه 
كام كســانی را كه اميدوار بودند داوران با 
رعايت عدالت در معرفی برندگان انتقادات 
كمتری در مقايســه با اســامی كانديداها 
راموجب شــوند، تلخ كرد. درواقع می شود 
گفت همه چيز از شــب قبل از اختتاميه 
آغاز شد؛ جايی كه يك سايت سينمايی به 
نقل از شنيده ها اسامی چهار برنده سيمرغ 
بازيگری را منتشــر كرد. تا اين جا اين هم 

می توانست ...

شهروند|  راهپيمايــی روز 22 بهمن ماه سالروز 
پيروزی شــكوهمند انقالب اسالمی روز گذشته در 
تهران و ديگر شهرهای كشور با حضور گسترده مردم 
و مسئوالن كشوری و لشــكری برگزار شد. در اين 
راهپيمايی كه در پی تهديدات اخير »رئيس جمهوری 
تازه« آمريكا و در پاسخ به اهانت های او روند اعتراضی 
گســترده تری نسبت به ســال های قبل گرفته بود 
تظاهركنندگان ضمن حمل پالكاردهايی با محتوای 
شعار عليه آمريكا و اسراييل بعضا با اشاره به حمايت 
بخشی از مردم آمريكا از مسلمانان و اعتراض آنها به 
تبعيض دولتی در آمريكا قدردانی كردند. در روزهای 
گذشــته و پس از فرمان مهاجرتــی دونالد ترامپ 
رئيس جمهوری آمريكا عليه 7 كشــو ازجمله ايران، 
اعتراضات و تظاهرات گســترده ای در اين كشور در 
حمايت از مهاجران مســلمان و نيز عليه ســخنان 

نژادپرستانه ترامپ برگزار شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االســالم حســن روحانی 
رئيس جمهوری روز جمعه در سخنرانی خود در آيين 
گراميداشت ســالروز پيروزی انقالب اسالمی ايران 

اظهاركرد: انقالب اسالمی فراز و نشيب های زيادی در 
سی و هشت سال گذشته ديده و فرزندان دلير خود 
را از دست داده اســت اما ملت ايران همچنان در پی 

آرمان های انقالب می  رود و می دود.
روحانی افــزود: امروز امام خمينــی)ره(، آيت اهلل 
طالقانی، شهيد مطهری، شــهيد بهشتی، آيت  اهلل 
 هاشمی رفسنجانی و بســياری از بزرگان در ميان ما 
نيستند، زنان و مردان بی توقعی در سراسر اين كشور 
در شهر و روستا حماسه های بزرگ آفريدند و به دامن 
دعوت حق پيوستند اما دغدغه ما همان دغدغه  های 

سی و هشت سال پيش است.
رئيس جمهوری گفت: انقالب اسالمی ما انقالب 
همه ايرانيان، همه مذاهب و اقوام ايرانی، همه گروه ها 
و همه اقشار و همه نسل ها است، اين انقالب نه تنها 
برای نسل ديروز 38 سال پيش و 20 سال پيش است 
بلكه امروز هم جوانان و نوجوانان ما در تثبيت انقالب 
اسالمی و ادامه راه آن همانند جوانان  سال 57 با نشاط 

و ايثار راه انقالب را ادامه می دهند.
روحانی با بيان اين كه آرمان ها و انديشــه انقالب 

زنده است و زنده باقی خواهد ماند، تصريح كرد: من 
به عنوان فردی كه به عنوان يك ســرباز از روز اول و 
از  ســال 1341 و آغاز نهضت اسالمی در تمام فراز و 
فرودهای انقالب اسالمی در كنار سرداران اين انقالب 
و معمار فقيد و بزرگ انقالب بودم به صراحت می گويم 
كه منــش، بينش و روش انقالبــی، منش، بينش و 
روشــی برای جذب بيشــتر اذهان و افراد به سمت 

انقالب است.
رئيس قوه مجريه گفــت: امروز همــه دنيا حق 
هســته  ای ما را پذيرفتند و خوشحاليم كه صنعت 
هســته  ای كشــور محصوالت خود را به دنيا صادر 
 می  كند و در مسير تجارت بين المللی قرار گرفته است.

روحانی يادآور شد: ما آب سنگين توليدی دانشمندان 
جوان عزيز اين كشــور را به آمريكا و روســيه صادر 
كرديم و به كشــورهای ديگر نيز صادر می كنيم. در 
رآكتور اراك نيز به بازطراحی جديدی دست يافتيم 
و مدرن تر از گذشــته بازسازی می شــود، در زمينه 
سانتريفيوژ نيز به يكی از مدرن ترين سانتريفيوژ يعنی 

سانتريفيوژ IR8 دست پيدا كرديم. 

وی ادامه داد: سه سال پيش وقتی می گفتم در كنار 
گردش اقتصاد سانتريفيوژهای ما نيز خواهد چرخيد، 
 ،IR3 ،IR2 فكر نمی كردم كه دانشمندان جوان ما از
IR4 و IR6 عبور كنند و امروز به IR8 برســند كه در 
هفته های گذشته UF6به اين IR8 تزريق شد كه اين 
به معنای پيشرفت جوانان و دانشمندان ما در مسير 
علم و دانش و هسته ای است. رئيس جمهوری گفت: 
امروز حق خود را در هسته ای بازپس گرفتيم، ما در 
شرايطی هستيم كه از اول انقالب تا امسال و تا پايان 
 سال گذشــته حتی يك گرم كيك زرد وارد كشور 
نكرديم، بدخواهان ما نمی گذاشتند و معامله و تجارت 
را در اين زمينه در برابر مردم ما سد كرده بودند، ما به 
حول قوه الهی بيش از 350 تن اورانيوم و كيك زرد در 
عرض اين چندماه اخير وارد كشور كرده ايم. روحانی 
افزود: در  سال گذشته يك ميليون و 200 هزار بشكه 
نفت و ميعانات گازی صادر می شد اما امروز دو ميليون 
و 800 هزار بشكه صادر می شود يعنی بيش از دو برابر 

نسبت به يك سال پيش افزايش يافته است...
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خبر
شــهروند|  پس از برجام حدود 8.5 ميليارد 
دالر سرمايه گذاری خارجی به تصويب هيات عالی 
سرمايه گذاری رسيده كه 5.5 ميليارد آن به بخش 
صنعت تعلق دارد. اين خبری اســت كه محمدرضا 
نعمت زاده وزيــر صنعت، معدن و تجارت ديروز در 
كرمان اعالم كرد و گفت: 7 ميليارد دالر از اين 8.5 
ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی در سال ۹5 به 

تصويب رسيده است. 
محمدرضا نعمت زاده عصر جمعه در مراســم 
بهره برداری از كارخانه نورد و آغاز عمليات اجرايی 
كارخانه ذوب آلياژی شهرســتان بردسير كرمان 
افزود: امســال توليد ســنگ آهن در كشــور 63 
ميليون تن بوده است كه البته ظرفيت اضافه توليد 
وجود داشــت اما چون مواد خام اضافه می شد اين 
كار انجام نشــد و برای سال آينده 100 ميليون تن 
 توليد ســنگ آهن در كشور پيش بينی شده است.

وی بيــان كــرد: در بخــش كنســانتره نيــز 
از 27 ميليــون تــن در ســال هــای قبــل بــه 
48 ميليــون تن در ســال جــاری رســيده ايم 
 كــه 60 تــا 70 درصــد افزايش داشــته اســت.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفــت: توليد گندله 
از 21 ميليون به 32 ميليون تن رســيده كه سال 

آينده به 40 ميليون تن خواهد رسيد و ۹0 درصد 
 پروژه ها در اين بخش پيشرفت خوبی داشته است.
وی افــزود: توليــد آهن اســفنجی نيــز از 18.7 
ميليــون تــن بــه 24 ميليــون تن، فــوالد خام 
از 23.5 ميليــون تــن بــه 31.5 ميليــون تــن 
و محصــوالت فــوالدی از 31 ميليــون تــن به 
 37 ميليــون تــن افزايــش پيــدا كرده اســت.

نعمــت زاده تاكيد كرد: بايد به ســمت پروژه های 
توليدی و پايين دستی حركت كنيم.

وی دربــاره طرح هــای فوالدی كــه در آينده 
نزديك افتتاح می شــود، گفت: طرح توليد شمش 
فــوالدی چادرملو، فــوالد ابركــوه، كيميا معادن 
سپاهان، فوالد ســيرجان ايرانيان، مجتمع فوالد 
خليج فارس، فوالد ميانه و غيره از جمله طرح هايی 
هستند كه در تكميل زنجيره فوالد به بهره برداری 

می رسند.
وی با اشــاره به طرح های فوالدی استان كرمان 
افزود: فوالد سيرجان ايرانيان با ظرفيت 2.5 ميليون 
تن و آهن اسفنجی گل گهر با ظرفيت 1.5 ميليون 
تن و گندله سازی فكور صنعت با ظرفيت 600 هزار 
تن در چندين واحد در مجتمع های مس در جهت 

تكميل زنجيره توليد به بهره برداری می رسد.
وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
سرمايه گذاری های زيادی در صنايع خودروسازی، 
ماشــين ســازی و غيــره امســال آغاز شــده كه 
 تا آخر ســال آينــده به بهــره برداری می رســد.

وی به مشــكالت واحدهــای توليدی اشــاره كرد 
و افزود: ايــن واحدها برای بازگشــت بــه رونق با 
مشــكالتی از جهت پرداخت ماليات روبرو هستند 
و اغلب اســتان ها از اين مســأله گاليه دارند كه به 

 مســاعدت در مصوبات و قوانين مالياتی نياز داريم.
نعمت زاده با اشــاره به تاكيد رهبــر معظم انقالب 
اسالمی بر راه اندازی صنايع كوچك گفت: با تصويب 
ستاد اقتصاد مقاومتی و مساعدت بانك های استان ها 
بيــش از 2 هزار و 150 واحد توانســتند در دريافت 
تسهيالت موفق شــوند و در بخش های صنعتی و 
كشاورزی 15 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 

شده است.
وی اظهــار كــرد: موفق شــديم بــه 30 هزار 
واحد صنعتی و كشــاورزی تســهيالت برای رونق 
توليد را بدهيــم و از يكهــزار و 700 واحد صنعتی 
و كشــاورزی كه تحت نظــارت بودند چهــار هزار 
 اشتغال جديد در ســه ماه اخير محقق شده است.

وزير صنعــت، معــدن و تجارت گفــت: همانطور 
كه مقام معظــم رهبری و ســاير بــزرگان اعتقاد 
دارنــد بايــد از فــروش مــواد خــام جلوگيری 
كــرده و آن را بــه كاالی بــا ارزش افــزوده تبديل 
كنيــم و ايــن سياســت در دوره كاری مــا بوده 
 اســت اما موانعــی در اين مســير وجود داشــت.

وی ادامه داد: يكی از اهداف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت جلوگيری از صادرات مواد خام و تبديل آنها 

به كاال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 
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