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رویداد

مولودیبهنام»میالد«
یاسر نوروزی
روزنامهنگار

خليفه در دوبی، سی ان در تورنتو یا لوته در سئول؟ 
در آســمان هایمان دنبال چه هستيم؟ شاید هم باید 
به سده های قبل تر بازگشــت و نمادهای شهری را در 
ریشــه های کهن تر یافت؛ ایفل در پاریس، بيگ بن در 
لندن یا مجســمه آزادی در نيویورک. با این اوصاف، 
کسی می داند کلنگ برج ميالد تهران با چه رویکردی 
زمين خورد؟ زمانی که اوایل دهه 70 ســاخت چنين 
سازه ای مطرح شد، به گفته مسئوالن وقت، قریب به 
سه سال مطالعه و سنجش امکانات و ظرفيت ها پشت 
این طرح بود. هرچند رئيس شورای شهر تهران چند 
روز پيش ناگهان برج و باروهای تهران را هدف گرفت 
و گفت: »اگر پژوهش دقيقی رخ می داد، شاهد ایجاد 
برج ميالد، پل صدر و موارد اینچنينی نبودیم، چراکه 
برج ميالد با صرف هزینه و وقــت زیاد به هيچ عنوان 
نماد تهران نبوده است.« محسن  هاشمی که از بن برج 
شروع کرده بود، تا نوک آن را هم نشانه گرفت و گفت: 
»این برج کاربری الزم مدنظر ازجمله کاربری مخابراتی 
را نداشــته و هم اکنون به مکانی تفریحی تبدیل شده 
است.« آن چه  هاشمی درواقع از این برج باقی گذاشت، 
گردوخاک هایی بود که از پرســش های فراوان بعد از 
آن برمی خاســت؛ پس پژوهش ها بر چه پایه ای بود؟ 
یا هزینه 500ميلياردی که اواخر دهه 80 برای چنين 
سازه ای صرف شــد، بيهوده بود؟ نظارتی در کار نبود؟ 
چه خوابی برای چنين طرحی دیده شد؟ و پشت این 
خواب، چه تعبيراتی نهفته بود؟ تمام این پرسش ها به 
کنار، مسأله اصلی اینجاست که هيچ کدام از مسئوالن 
ذیربط با برج ميالد، تاکنون پاسخی به جمالت رئيس 
شورای شهر تهران نداده اند. درواقع انگار موضوع آنچنان 
بدیهی  اســت که سودای پاســخگویی هم نداشتند. 
حاال شاید فقط می شــود از تماشایش لذت برد یا زیر 
خراش های این آسمان خراش در سقف تهران حسرت 
خورد. هرچند البته این حرف وحدیث ها تازه نيست. 
همان زمان هم، حوالی سال 94، جمالتی مطرح شد 
مبنی بر این که مهندسان ژاپنی برای تکميل بخشی از 
این برج آمده اند و زمزمه هایی کرده اند که عجيب بود. 
مسافت نزدیک رشته کوه های البرز به تهران آنها را به 
فکر فرو برده و به انتقاد واداشــته بود؛ نقدهایی مبنی 
بر این که با وجــود این ارتفاعات طبيعی، چه نيازی به 
برج؟ برج های اینچنين فقط در شهرهایی سر به فلک 
می کشــند که حوالی آنها، از ارتفاعات طبيعی خالی 
اســت. این جا که کوه نه از دور، بلکه از نزدیک هم پيدا 
بود! انتقاداتی کــه در آن زمان مطرح شــد، هرچند 
پاسخ هایی درپی داشت، اما به هرحال همچنان جای 
تأمل را باقی گذاشته بود. 3962 متر، ارتفاع قله توچال 
بود. فاصله آن با برج مان چقدر است؟ فقط 10 کيلومتر. 
درواقع این طور گفتنــد که حتی دکل های مخابراتی 
هم در ارتفاعات توچال قابل نصب بود. به بخشی از این 
پرسش ها البته پاســخ داده و این طور ادعا شد که برج 
ميالد پوششی وسيع تر خواهد داشت و در پراکندگی 
امواج، قدرتمندتر عمل خواهــد کرد. حرف هایی که 
همچنان برای آنها مستندات یا پژوهش هایی که گفتند 
سه سال زمان برده، عرضه نشد و این سوال ماند و ماند و 
ماند تا امروز. تا امروز که نویسنده این متن پنجره را رو به 
تهران باز کند و آسمان خراشی را ببيند که فقط انگشت 

به سقف آسمان سایيد؛ فقط خراشيد.
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هیأتیازکمیسیونبهداشت
درراهلردگان

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با 
اشاره به جلســه امروز این کمیسیون برای 
بررسی ادعای ابتالی تعدادی از روستاییان 
چنارمحمودی شهرستان لردگان گفت که 
شــنبه هفته آینده هیأتی از این کمیسیون 
به این شهرستان برای تهیه گزارش میدانی 
ســفر خواهند کرد. محمدحسین قربانی به 
ایسنا گفت: » طبق مصوبه کمیسیون قرار 
است هیأتی شنبه هفته آینده )۲۰ مهر( به 
این روســتا برای تهیه گزارش میدانی سفر 

کنند.«
هفته گذشته خبری درباره تجمع مردم 
روســتای چنارمحمودی از توابع لردگان 
اســتان چهارمحال وبختیاری در اعتراض 
به ابتالی افرادی به ایدز منتشــر شد که 
طبق اعالم رئیس کل دادگســتری استان 
در  پرونــده ای  چهارمحال وبختیــاری 
این باره تشکیل و یک بهیار بازداشت شده 

است.

مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه فناوری های برتر:  
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اسحاق جهانگیری، در مراسم روز ملی استاندارد با بیان این که شرایط اقتصادی کشور علیرغم تحریم های 
شدید آمریکا در حرکت است گفت: »هم اکنون به سمت ثبات پیش رفته و وضع اقتصادی به سمت بهترشدن 
حرکت کرده است. شــاخص های کالن اقتصادی نوید بهبود را می دهد و گزارشاتی که از تک تک بنگاه های 
اقتصادی وصول شده آن را تأیید می کند. طبق پیش بینی ها رشد اقتصادی مثبت خواهد شد. نرخ تورم به سمت 
کنترل شدن حرکت می کند و بورس نیز از رشد مناسبی برخوردار است، ضمن این که شاخصه های اقتصادی 
رشد جهشی را نشان داده که در آینده نمودار خواهد شد و البته همه اینها به دلیل آن است که بخش خصوصی 

ملی وطن دوست و متدین پای کشور ایستاده و سربازان خط مقدم فعالیت خود را به خوبی انجام می دهند.«

معاون اول 
رئيس جمهوری:  

رشداقتصادی
کشورمثبت
خواهدشد
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حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

گاه
ن

وارداتیکآمپولبهاسمپودرکاکائو

وزیر  نمکی،  ســعید 
بهداشت  گفت: »سامانه 
تی تــک )ســامانه ثبت 
واردات دارو( زیرســاخت 
خوبی برای شفافیت بود، 
اما هرگز به سوی شفافیت حرکت نکرده است، 
حتی درحال حاضر که با شما صحبت می کنم، 
همچنان این سامانه نواقصی دارد؛ به عنوان مثال 
یک کاربر در ســامانه تی تک توانسته بود آمپول 
تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو 
به کشور وارد کند یا یک خانم دکتر در این سامانه 
در ۱۹ قسمت مســئول فنی شناخته شده بود، 
بدون این که این سامانه خطا دهد. عده ای پس از 
حرف های من ترسیدند و بلوا کردند که وزیر با این 
افراد شــراکت دارد؛ درحالی  کــه صراحتا اعالم 
می کنم وزیر بهداشت شما کاسه لیس نیست. بنده 
اگر می خواستم اقدامات رانت جویانه انجام دهم، 
می توانستم به تأســیس کارخانه های متعدد و 

رانت جویی های دیگر اقدام کنم.«

درحدتوانمانازدانشجویانحمایت
میکنیم

منصورغالمی وزیرعلوم 
)در صحن علنی مجلس و 
در پاســخ به سوال یکی از 
نماینده ها(: »در خصوص 
دانــش  اشــتغالزایی 
آموختگان دانشگاهی علیرغم این که این موضوع 
از حوزه مسئولیت وزارت علوم خارج است، تمام 
توانمندی و ظرفیت خود را در سطوح کارشناسی، 
کارشناســی ارشــد و دکترا بــه کار گرفته ایم. 
درخصــوص حمایت هــای مالــی و رفاهی از 
دانشجویان توانمندی ما در حد ظرفیتی است که 
از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار قرار 
می گیرد و اگر در بخش هایی با کاســتی مواجه 
اســت، به ظرفیت صنــدوق رفاه دانشــجویان 
بازمی گــردد که منابع مالی این صنــدوق نیز از 

ردیف های بودجه تأمین می شود.«

مسئوالنادبسیاسیرارعایتکنند

ذوالقدر،  فاطمه سیده
نماینده تهران: »مسئوالن 
باید بکوشند در بیانات خود 
همــواره نزاکــت و ادب 
سیاســی را بــه نمایش 
بگذارنــد و از ابراز ســخنانی که ممکن اســت 
احساسات اجتماعی را جریحه دار کند، بپرهیزند. 
گرایش و رفتارهــای افراد در حوزه سیاســت، 
تحت الشعاع نظام ارزشی- سیاسی است و در واقع 
هدف از تربیت سیاسی در درون هر نظام،  ساختن 
شــخصیت سیاســی متناســب با هنجارها و 

ارزش های آن نظام در جامعه است.«

رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح 
روز گذشته از نمایشــگاه شرکت های 
دانش بنیان و فناوری هــای برتر )ایران 
ساخت( در حســینیه امام خمینی)ره( 
بازدید کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ضمن بازدیــد دوســاعته از ۳۰ غرفه 
شــرکت های دانش بنیــان و گفت وگو 
با فنــاوران و پژوهشــگران، در جریان 
آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و 
پروژه های تجاری سازی شــده جوانان و 

متخصصان ایرانی قرار گرفتند. 
سامانه های پزشکی با فناوری باال در 
تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی 
با ربــات و پروتــز عصبــی، تجهیزات 
آزمایشــگاهی، تولیــد واکســن ها و 
داروهای پیشــرفته به صــورت کامال 
بومــی، طراحی و ســاخت موتور جت 
و طراحی موتور هوایی، سیســتم های 
ازجملــه  و...  نیروگاهــی  کنتــرل 
دانش بنیان  دستاوردهای شرکت های 

حاضر در این نمایشگاه بود.
در بخشــی از بازدید، ستاری معاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
گزارشــی از رویکردها و برنامه های این 
معاونت برای گــذار از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد دانش بنیان بیــان کرد و گفت: 
»با مجوز رهبر معظم انقالب اســالمی 
کمک بســیار خوبی از صندوق توسعه 
ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار 
گرفت که با این کمک پروژه های علمی 
و دانش بنیــان در جهت مقاوم ســازی 
اقتصــاد کشــور و مقابله بــا تحریم ها 
کیفیت و سرعت زیادی گرفته است.« 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با اشاره به طرح ایجاد پهنه های نوآوری 

در کنــار دانشــگاه ها و مراکــز علمی 
مســتعد، ایران را بزرگترین زیست بوم 
نوآوری در غرب آســیا دانست و افزود: 
»اکنــون بیــش از ۴۵۰۰ شــرکت 
دانش بنیان با درآمــد ۹۰ هزار میلیارد 
تومانــی، زمینه اشــتغال مســتقیم 
۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرده اند.« ستاری 
زیســت بوم تولید داروهای پیشــرفته 
را نمونه ای موفق از اعتمــاد به جوانان 
پرانگیزه کشــور خواند و گفت: »در اثر 
ارتقای این زیست بوم، مهاجرت نخبگان 
در بخش داروسازی تقریبا متوقف شده 
اســت و هر دارویی که وارد این چرخه 
شود، حداکثر تا دو ســال بعد، تجاری و 

وارد بازار مصرف مردم می شود.« 

پس از سخنان ســتاری، رهبر معظم 
انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم عبور 
از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن، 
گفتند: »یکــی از گالیه های جوانان در 
نمایشگاه امروز این بود که بعضا همان 
محصول یا تولید آنها را دســتگاه های 
دولتی از خــارج وارد می کنند که این 
ناشــی از فرهنگ اقتصاد نفتی اســت 
و باید این نــگاه غلط اصالح شــود.« 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای خطاب به 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
افزودند: »نبایــد اجازه دهید این موانع 
پیش پــای جوانان فعال ایجاد شــود، 
هرچــه می توانیــد در ایــن خصوص 
تالش کنید، مــن نیز هرچــه بتوانم 

کمــک خواهم کــرد.« رهبــر معظم 
انقالب اســالمی همچنین با تشکر از 
پژوهشگران و فناوران و دست اندرکاران 
نمایشــگاه، در لــوح یادبــود متنی به 
این شــرح مرقوم کردند:  »بســم اهلل 
الرحمــن الرحیم. جلوه ی درخشــان 
استعداد ایرانی و هّمت انقالبی را در این 
نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. 
کار اساسی و بنیانی برای بهره گیری از 
انگیزه ها و توان های باال باید جداً دنبال 
شــود. این مهمترین وظیفه مسئوالن 
دولتی است. به خداوند توکل کنید و با 
امید و شوق قدم بردارید، یقینًا خواهید 
توانست به مشــکالت اقتصادی کشور 

پایان دهید، ان شاءاهلل.«

روز گذشته حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی با وزیر، معاونان و مدیران 
ارشــد وزارت اطالعات دیــدار کرد و 
مجموعه وزارت اطالعات را از مهمترین 
دستاوردها و سرمایه های نظام اسالمی 
دانســت و بیان کرد که براساس قانون 
اساسی این دستگاه تنها دستگاه اجرایی 
اســت که وزیر آن باید مجتهدی عادل 
باشد؛ یعنی متشــرع بودن کارکنان و 
نیز شرعی و عادالنه عمل کردن وزارت 
اطالعات اولیــن و محوری ترین رکن 

فعالیت این دستگاه است.
رئیس جمهوری، وزیــر اطالعات را 
فردی دارای اخالق حســنه، سعه صدر 
و ارتباط توأم با رأفــت و الفت در درون 
سازمان و بیرون این وزارتخانه دانست 
و افزود: »کارکنان ایــن وزارتخانه باید 
خداونــد متعال را صاحــب کار و ناظر 
و داور اصلــی رفتار خود بدانند و صفت 
زیبای »سرباز گمنام امام زمان)عج(« 
را به دلیل اجر و ثــواب فراوان خدمت 
پنهان، فرصت معنوی بزرگی برای خود 

تلقی کنند.«
 روحانی قانونــی و نظارت پذیربودن 
را رکن دوم فعالیــت وزارت اطالعات 
دانســت و ادامه داد: »این که قانونگذار 
بعد از بحث های فــراوان به این نتیجه 
رسید که دستگاه اطالعاتی کشور باید 
در قالــب وزارت و درون دولت شــکل 
گیرد، نشــانه این است که این دستگاه 
عالوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت 
رئیس جمهــوری را به عنوان منتخب 
مردم؛ مجلــس و ســایر ارکان قانونی 

کشور بر خود پذیرفته است.«
او تصریح کــرد: »مردمی بــودن و 

جامعه محور عمل کردن سومین رکن 
فعالیت در مجموعــه وزارت اطالعات 
است. اقشــار و ســلیقه های مختلف 
اجتماعی باید به سالمت عمل و اقتدار 
وزارت اطالعات باور داشــته باشند و با 
شــنیدن نام وزارت، احساس امنیت و 
آرامش کنند. رویکرد وزارت اطالعات 
نیز بایستی ایجاد و استحکام »جامعه 

امن« و پرهیز از جامعه امنیتی باشد.«
رئیس شــورای عالــی امنیت ملی 
ماموریت اصلی وزارت اطالعات را حفظ 
نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم 
دانســت و افزود:   »وزانت، اســتحکام 
و تجربه در امــور اطالعاتی و امنیتی از 
ویژگی های ممتــاز وزارت اطالعات در 

مقایسه با سایر دستگاه ها است.«
روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خود، با تشریح روند تحوالت از مقطع 
دی ماه 96، خروج آمریــکا از برجام و 
تالش دشــمنان برای تنش آفرینی در 
داخل و جنگ اقتصــادی از خارج، به 
تبیین برنامه ها و اقدامات هوشمندانه 

دولت در هر مقطــع پرداخت و ضمن 
تبیین نتایج ســفر اخیر خــود به مقر 
ســازمان ملل متحد، گفت: »دشمنان 
نظام اسالمی و مردم ایران اگرچه ممکن 
است اعتراف نکنند، اما پذیرفته اند که 
استراتژی فشــار حداکثری شکست 
خورده و این رویکــرد را باید در مقابل 

ملت ایران کنار بگذارند.«
رئیس جمهوری ســپس به تحلیل 
شــرایط اقتصادی پرداخــت و گفت:   
»علیرغم ســختی ها و دشــمنی های 
بی سابقه علیه ملت ایران، طی ماه های 
اخیر شاخص های مهم اقتصادی بهبود 
یافته و نقــش وزارت اطالعات در این 

زمینه برجسته بوده است.«
روحانی تأکید کــرد: »ایجاد امنیت 
در فضای کسب وکار و سرمایه گذاری، 
از ســرمایه و فناوری مهمتر اســت و 
نقش آفرینی وزارت اطالعات در مقطع 
خطیر جنگ اقتصادی علیه کشــور و 
تحریم ها، در حفظ و ارتقای فضای امن 
در حوزه کســب وکار و سرمایه گذاری 

باید ادامه یابد.«
رئیس شــورای عالی امنیت ملی با 
اشاره با این که بحمداهلل نگرانی مهمی 
در حوزه های سیاسی و امنیتی در کشور 
نداریم، افزود:   »توجه به حل مشکالت 
اقتصادی مردم، شــادابی و سالم بودن 
عرصه فعالیت هــای فرهنگی و مقابله 
با هر گونه شــکاف و گســل اجتماعی 
مهمترین نیاز امروز کشــور است که 
وزارت اطالعات ســهم برجسته ای در 

تأمین آن دارد.«
در ابتدای این جلسه حجت االسالم 
 والمسلمین سید محمود علوی، وزیر 
اطالعــات، با ارایه گــزارش کاملی از 
عملکرد این وزارتخانه در ســال های 
اخیر، رعایت اصول شــرعی، قانونی 
و اخالقی را فرهنگ ســازمانی وزارت 
اطالعــات اعــالم کــرد. وی دانش 
پایه شــدن امور اطالعاتــی، ارتقای 
علمی کارکنان، توجه به امور معنوی 
و اعتقادی، اســتقرار هوش سازمانی 
بر مبنای عدالت شــغلی، هم افزایی 
درون ســازمانی و همکاری با ســایر 
دســتگاه ها و نهادها، تعامل سازنده 
با احزاب سیاســی، اقــوام، مذاهب 
نخبــگان و دانشــگاه ها، صیانــت از 
امنیت اقتصادی و ســرمایه گذاری، 
رویکرد سیســتمی در پیشــگیری و 
مبارزه با فســاد اقتصــادی و قاچاق، 
رویکرد صیانتــی و حمایتی در قبال 
مدیران و اشراف اطالعاتی به هرگونه 
عوامــل ناامنــی و مقابله بهنــگام با 
اقدامــات تروریســتی را به عنــوان 
مهمترین برنامه هــای این وزارتخانه 

تشریح کرد.

روحانی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات:  

رویکردوزارتاطالعاتباید»جامعهامن«باشد،نهجامعهامنیتی
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