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چهره

رویداد

واکنش سریع هنگام وقوع
زلزله میتواند شما را از
جراحات احتمالی محافظت
کند .حداقل دوبار در سال،
پناهگیری را تمرین کنید.

رئیس قوه قضائیه:

فسادها محصول
اقدام یکشبه
نیست

حجتاالسالم ابراهیم رئیســی ،رئیس قوه قضائیه در آیین نکوداشت سیوهشتمین سالروز
تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با اشــاره به فسادهای صورتگرفته در سالهای اخیر گفت:
«بسیاریازفسادهامحصولاقدامیکشبهنیست.محصولغفلتوچشمبستنرویخالفاست
که امروز برای مردم غیرقابل تحمل شده است .حضور سازمان بازرسی برای صیانت از مدیران و
واقع نشدن فساد است ،نه مقابله با فساد .مهمترین مسأله در این جهت پیشنهاد سازمان بازرسی
دربارهاصالحساختارهاست».
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یادداشت

حقیقتی درباره ویلموتس که فدراسیون سعی
در پنهانکردن آن دارد

کارگر ایران؛ ساکن بلژیک!

خبر

زائران اربعین عضو سرویس های
ناشناس پیامکی نشوند

جلسه هیأت دولت روز گذشته با حضور
رئیسجمهــوری و اعضای دولــت برگزار
شد .دکتر حســن روحانی در این جلسه با
گرامیداشــت ایام اربعین حسینی و ضمن
اشارهبهراهپیماییعظیماینایامگفت«:این
حرکت قرابت نزدیکی میان دو ملت ایران و
عراق به وجود آورده اســت و اتفاقی مانند
آنچه میان مهاجران و انصار روی داد ،در این
حرکتبهچشممیخورد».
روحانی در ادامه ضمن تأکید بر شکست
توطئه آمریکا در فشار حداکثری علیه ملت
بزرگ ایران گفت« :امروز همــه آمار ،ارقام
و روحیه مردم نشــان میدهد کــه دوران
اثرگذاری فشــار حداکثری به پایان رسیده
اســت .اینکه بانک مرکزی اعالم میکند
تولید صنایع بورســی که نیمــی از صنایع
کشور را تشــکیل میدهد در شهریور ماه
1.2درصدرشدمثبتداشتهاست،موضوعی
بســیار مهم و به معنای آن است که فشار
حداکثریدرهمشکستهاست».
رئیسجمهوری ادامه داد« :اینکه بانک
مرکزی در  6ماه نخســتســال قادر بوده
19میلیــارد دالر بــرای واردات اجناس و
کاالهای مورد نیاز کشــور اختصاص دهد
که 8.2میلیــارد دالر آن مربوط به کاالهای
اساســی بوده ،آماری مثبــت و قابل توجه
است».
روحانــی همچنیــن گفت« :امــروز در
شرایطی قرار داریم که انبارها در بندرگاهها
پر است و این تحرک و جنبوجوش بنادر و
گمرکات کشور بزرگترین عالمت شکست
آمریکا در این فشار بیرحمانه و غلط نسبت
به ملت ایران اســت .امروز در شرایطی قرار
داریم کــه میتوانیم در بخــش اقتصادی
گامهایمثبتیبرداریم».
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه امسال

ت.»
صلحآمیز هســتهای» ،منجر شــده اس 
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند:
«با وجود این دستاوردهای واضح ،برخی افراد
حرکت علمی کشــور را تخریب و انکارو اگر
بتوانندبرسرراهآنمانعتراشیمیکنن د.»
رهبر معظــم انقالب در بخشــی دیگر از
سخنانشانهمراهبودنعلمبافرهنگصحیح
انساندوستی را زمینه ســاز استفاده بشر از
منافعحقیقی علم و دانش خواندند و با اشاره
بهموضعقاطعانهوشجاعانهجمهوریاسالمی
دربارهحرمتشرعیاستفادهازبمبهستهای
تأکید کردند« :ما با وجود اینکه میتوانستیم
در این راه قدم برداریم ،براســاس حکم اسالم
عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعیشرعی
اعالم کردیم ،بنابراین هیــچ دلیلی ندارد که
برای تولید و نگهداشت سالحی که استفاده از
آن مطلقاً حرام است ،هزینه کنی م.»ایشان در
زمینهضرورتهمراهیعلمبافرهنگصحیح
افزودند« :ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی
و ننگی نداریم اما نمیخواهیم دانشگاههای
ما باز تولید «دانشگاههای آمریکایی با همان
باشند».

فرهنگغلطغربی»
حضرت آیتاهلل خامنــهای در جمعبندی
این بخش از سخنانشــان تأکیــد کردند:
«شرایط ما با شــرایط دیگران متفاوت است.
ما بایدایرانی بیندیشــیم ،ایرانی فکر کنیم و
ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی
پیشرفتاسالمی-ایرانیمیتواندبهاینهدف
کمک شــایانی کن د.» رهبر معظم انقالب در
پایان سخنانشان با تکرار سخنان چندسال
قبل خود یادآوری کردند« :گفتهایم که باید
به گونهای پیشــرفت کنیم که ۵۰سال بعد
هر نخبهای و هر کسی که در جهان خواست
تازههای علم را فرا بگیرد ،ناچار به دانستن زبان
فارسی باشد و تحقق این هدف ،حتماً در دایره
هوش و اســتعداد و همت ایرانی امکان پذیر
ت. »
اس 

شــو د.» رهبر معظم انقالب اسالمی سپس
به بیان چند نکته خطــاببه نخبگان جوان
پرداختند که در ادامه مهمترین بخشهای آن
رامیخوانید.
«اجرا و تحقق جدی ســند راهبردی امور
نخبگان» اولین نکته مــورد تأکید حضرت
آیتاهلل خامنهای بو د. ایشــان اجرای کامل
این سندرا موجب رفع بسیاری از مشکالت
در زمینه پیشــرفت علمی ،تجاریســازی
محصوالت علمــی و فناوری و حل ســایر
مشــکالت بخشعلمی خواندند .ایشان در
بخشی دیگر از سخنانشــان افزودند« :یک
جریان بددل و بدخواه که متاسفانه در داخل
دانشگاهها نیزحضور دارد ،اصل جهش علمی
کشــور را که یک واقعیت عیان است ،انکار و
تالش میکند با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی
مهمیرخ نداده است ،مردم را دچار تردید و
نخبگان را ناامید کند ،اما شما در مقابل این
جریان هرگز مأیوس نشــوی د.» رهبر معظم
انقالباســامی یکی دیگر از کارهای زشت
این جریان بــددل را داللی و انتقال نخبگان
مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند:

«جواننخبــه به ایران تعلــق دارد و پاره تن
کشور اســت ،اما آنها به دنبال دلسرد کردن
و یا فریفتن او با وعدههای پولی یا غیرپولی و
موهومهستند که مسئوالن وزارتخانههای
بهداشــت و علوم موظفند از دانشــگاهها در
مقابل این جریــان مراقبت کنن د.» حضرت
آیتاهللخامنهای افزودند« :برخالف القائات
این جریان ،مقامات عالی کشور از مشکالت
و اخبــار منفی هم با خبر هســتند اما یقیناً
جنبههــایمثبت جریان علمی کشــور بر
جنبههایمنفیآنغلبهدار د .»
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به
مرد و زن و پیر و جــوان برای ورود به میادین
دشوار ازجمله ورود در میادین علمیکه حتی
تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته است،
خواندند و بــا یادآوری مــواردی از افتخارات
علمی کشور گفتند« :اســتفاده ازظرفیت
علمی در بخشهای مختلف کشــور به «باال
بردن قــدرت دفاعی»« ،درمان و پزشــکی
پیشــرفته و کنترل بیماریها»« ،مســائل
فنی مهندســی»« ،زیســتفناوری و تولید
محصوالت با دوام با فناوری نانو» و «فناوری

حضور  1400نفر از نیروهای خدماتی
شهرداری در مراسم اربعین
پیروز حناچی ،شهردار
تهــران دربــاره خدمات
شــهرداری تهران برای
مراســم اربعیــن گفت:
«حــدود  ۱۴۰۰نفــر از
نیروهای خدمات شهری شــهرداری تهران به
نجف و کربال رفتهاند که البتــه ما خیلی اصرار
نداریم این خدمات به اسم شهرداری ارایه شود.
امسال کسانی که به زیارت میروند ،برای پاکیزه
نگهداشتن مسیر راهپیمایی اقدام میکنند که
یک کار مردمی است و شهرداری فقط زمینه آن
را فراهم کرده است؛ یعنی وسایل در اختیار زائران
قرار داده و ســاماندهی الزم را انجام میدهد ،تا
زبالههاازمسیرراهپیماییجمعآوریشود».
دست رسانهها را باز بگذاریم

جلیــل رحیمــی
جهانآبــادی ،عضو

کمیســیون قضائــی و
حقوقی مجلــس گفت:
«مشــکلی که ما االن در
مقابلهبافسادداریموکسیهمحاضرنیستآنرا
بپذیرد ،این اســت که ما باید بر پایه شــفافیت
عملکرد تمام دستگاههای عمومی عمل کنیم و
دست رسانهها را برای نقد و بررسی باز بگذاریم.
وقتی رسانه ما جرأت نمیکند علیه یک طیف
نقدی داشته باشــد ،ولی علیه یک طیف دیگر
هرچه نقد کنید ،حاشــیه امن دارید ،چه کسی
میخواهد باور کند که ما به دنبال مبارزه با فساد
هستیم؟ شما فضای شــفاف ایجاد کنید ،آنگاه
کرمهای فاســدی که در النهها پنهان شدهاند،
یکییکیبیرونمیآیند».

رئیسجمهوری در جلسه هیأت دولت مطرح کرد:

ترکیه در مسیر خود تجدیدنظر کند
پول خریــد تضمینــی گنــدم را زودتر از
سالهای گذشته به کشــاورزان پرداخت
کردیم ،گفت« :ایــن که در بخش عمرانی
توانســتیم در 6ماهــه نخســت امســال
29هزارمیلیاردتومانهزینهوسرمایهگذاری
کنیم ،به معنای قدرت جمهوری اســامی
ایران و پیروزی این ملت در مســیری است
که در آن حرکت میکند ».رئیسجمهوری
ادامه داد« :بر اســاس آماری که وزارت نیرو
ارایه کرده تا پایانسال جاری هر هفته یک
پروژه مهم آب یا برق در سطح کشور افتتاح
خواهد شــد که جمعاً  227پروژه با ارزش
بیش از 33هزارمیلیارد تومان است؛ یعنی
در هر استان بیش از هزارمیلیارد تومان طرح
تنها در بخش آب و برق افتتاح خواهد شد که
اینبهمعنایموفقیتملتوکارآمدیدولت
ونظاماست».
روحانی همچنین گفت« :تا پایا ن ســال
عالوه بر ســدهایی که در 6ماهه اول امسال
افتتاح شده 10 ،ســد دیگر نیز در کشور به
بهرهبرداری خواهد رسید؛ همچنین26هزار
هکتار شــبکه آبیاری و زهکشی در کشور
تا پایانسال انجام میشــود ،برای 1124
روستا آبرســانی بهداشتی صورت گرفته،
 29تصفیهخانه فاضالب و  12تصفیهخانه
آب شرب افتتاح شــده و 3هزار مگاوات به
تولید برق نیروگاهی کشور اضافه میشود.
این درحالی اســت که ساالنه حدود 1700
مگاوات به تولید برق کشور اضافه میشده
که در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم
تقریبا بهطور متوسط حدود 2هزار مگاوات
بوده است و اینکه 3هزار مگاوات برق تولید
میشود به معنای توسعه و قدرت ماست».
روحانی با بیان اینکه آمارها و شاخصهایی
که مرکز آمار ایران در موضوع اشــتغال در
تابستان امسال نسبت بهسال گذشته اعالم

کرده ارزشمند و حایز اهمیت است ،گفت:
«براساس این آمار ،مشارکت مردم افزایش و
نرخبیکاری1.8درصدنسبتبهسالگذشته
کاهشپیداکردهاست».
رئیسجمهوری ادامه داد« :در تابستان
ســال گذشــته افراد شــاغل در کشــور
23میلیون و900هزار نفر بودند که این رقم
در تابستان 24 ،98میلیون و 750هزار نفر
است که این آماری افتخارآمیز است .یعنی
در طول این یک ســال 843هزار اشتغال
در کشــور ایجاد شــده و این آمار براساس
معیارهای جهانی در زمینه اشتغال است».
روحانی افزود« :براســاس همین آمار ،نرخ
بیکاری در تابستان گذشــته 3میلیون و
350هزار نفر بوده که امســال 2میلیون و
900هزار نفر اســت و نشــان میدهد که
450هزار نفر از بیکاری باقیمانده از گذشته
ازبینرفتهاست».
رئیسجمهــوری در بخــش دیگری از
ســخنان خود به موضوع تحوالت منطقه
پرداخت و با بیان اینکه دولت ترکیه نسبت
به مرزهای جنوبی خــود نگرانیهایی دارد
و حق آنهاست که این نگرانیشان برطرف
شــود ،گفت« :متأســفانه هنوز در گوشه و
کنار منطقه شــعلههایی دیده میشود که
گاهی این شعله در یمن و گاهی در نزدیکی
مدیترانه و مرزهای ترکیه و سوریه است ».او
گفت« :معتقدیم باید راه و شیوه درست در
این مسیر انتخاب شود .در اجالس سران سه
کشور ایران ،روسیه و ترکیه به صراحت اعالم
کردیم که راهحل امنیت در مرزهای شمالی
سوریه و جنوب ترکیه تنها با حضور ارتش
سوریهامکانپذیراستومابایدهمهزمینهها
را برای حضور ارتش ســوریه در این مناطق
فراهم کنیم و دیگر کشورها نیز باید کمک
کنندوآمریکاییهاازاینمنطقهخارجشوند

و ُکردها نیز در ایــن منطقه که در حقیقت
کشور خودشان است ،در کنار ارتش سوریه
قرار بگیرنــد ».رئیسجمهوری تأکید کرد:
«شیوهای که امروز انتخاب شده و توافقاتی
کهدرپشتپردهصورتگرفتهبهنفعمنطقه
نخواهد بود و ما از کشور دوست و برادر خود
ترکیه و دولت این کشور میخواهیم که در
اینگونه امور دقت و حوصله بیشــتری به
خرج دهد و در مســیری که انتخاب شده،
تجدیدنظرکند».
رئیسجمهــوری در ادامــه با اشــاره به
ضرورت هوشــیاری نســبت به برگزاری
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ماههای
آینده بهعنوان یک حرکت بزرگ سیاســی
در کشــور ،گفت« :همه آنهایی که مسئول
اجرا و نظارت هســتند ،باید کاری کنند که
نشاط سیاســی مردم افزایش پیدا کند».
رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه بهترین
مجلس در طــول تاریخ انقالب اســامی
مجلس اول بــود ،گفــت« :در آن مجلس،
نظارت به این شــکل وجود نداشت و حتی
شــورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی
وجود نداشــت و همه از جناحهای مختلف
آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم
در آن انتخابات ثبــت نام کردند .همچنین
گروههایی مانند دفتــر هماهنگی ،نهضت
آزادی و جبهه ملی ثبت نام کردند و بهترین
انتخاباتوبهترینمجلسثمرهآنبود.نباید
اینقدر سختگیری کنیم و فشار بیاوریم و
فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگتر کنیم،
نتیجه مثبتتــری خواهد داشــت .مردم
خودشــان خوب میفهمند و بهترینها را
انتخابمیکنند.بهویژهدرانتخاباتمجلس
شورای اسالمی که عمدتاً محلی بوده و مردم
کاندیداهــا را بهتر میشناســند و انتخاب
میکنند».

خبر

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی
نسبت به سوءاســتفاده کالهبرداران از بسترهای
ارتباطی بــرای فریــب زائران اربعین حســینی،
هشدار داد .به گزارش مهر ،سازمان تظیم مقررات
و ارتباطات رادیوئی در اطالعیــهای اعالم کرد :با
توجه به سوءاســتفاده کالهبرداران از بســترهای
ارتباطی و فناوری اطالعات ،مشترکان تلفن همراه
و زائران اربعین حسینی در صورت دریافت هرگونه
پیامک بر بستر تلفن همراه یا پست در شبکههای
اجتماعی یا لینک های اینترنتی ناشناس مبنی بر
ارایه ســرویس خاص در این ایام ،از ارسال هرگونه
کد درخواســتی برای عضویت در آن ســرویس یا
دانلود نرم افزار خودداری کننــد .در این اطالعیه
تاکید شده اســت :به اپراتورهای تلفن همراه نیز
هشدار داده میشود حساسیتهای الزم را در این
زمینه داشته باشند و خدمات خود را با شناسنامه
های مشخص و قابل شناسایی و یا اعالم در سایت
های خود ،بــه زائران ارایه دهند ..بــا توجه به نیاز
ویژه مردم به خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات
در ایــام اربعین حســینی ،بــا هرگونــه تخلف و
سوءاســتفاده از کاربران برای ارایه سرویســهای
خاص به شدت برخورد شده و متخلفان به مراجع
قضائی معرفی خواهند شد.

مرور

ادامه از صفحه اول| اینکه آقای سرمربی در آستانه
مسابقاتتیمبلژیکراترککندوبهایرانبیاید،مسألهای
نیست که جامعه برخالف مدیران فدراسیون بتواند با آن
راحت کنار بیاید .حتی اگر توافق بدی با ویلموتس انجام
شــده هم این مدیریت فدراسیون فوتبال است که باید
نسبتبهاینمسألهپاسخگوباشد.
فراموش نکنیم کــه پیش از این به صورت رســمی
مشــخص شــده بود در  85روز ابتدایی از زمان انعقاد
قرارداد ،ویلموتس  57روز را خارج از ایران سپری کرده؛
البته همانطور که خودش گفته سفرهایی هم ممکن
است به کشورهای اروپایی برای دیدار با لژیونرها داشته
باشــد ،ولی باز هم این میزان از غیبت اصال قابل قبول
نیست.
مقامات ارشد فوتبال کشور هرچند درباره این موضوع
تاکنون جز پنهانکردن حقیقت کار دیگری نکردهاند!!
حقیقت و ناراحتکننده درباره پروازیبودن این مربی را
از کل جامعه پنهان کرده و طوری رفتار میکنند که انگار
اتفاق خاصی رخ نداده تا نه خودشان وارد چالش شوند و
نهسرمربیبلژیکی!آنهاتظاهرمیکنندکههیچمشکلی
وجودنداردوهمهچیزبرخالفزمانکیروشدرکنترل
آنهاست.
ولیمامهدیتاجرئیسفدراسیونفوتبالومحمدرضا
ســاکت مدیر تیمهای ملی را به چالش شفافســازی
در این پرونده دعوت میکنیم .اگر مــردم ایران غریبه
نیستند ،لطف کنید و بگویید داستان اقامت ویلموتس
در کشورش با وجود داشتن قرارداد با ایران چیست! چرا
قبولکردهانداوپروازیباشد؟

حسن کامران ،نماینده
اصولگرای مجلس گفت:
«طرح تحقیقوتفحص از
صداوســیما را به هیأت
رئیســه تحویل دادم و به
کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و این کمیسیون
باید بررســیهای الزم را انجام دهــد ،اما هنوز
تحقیقوتفحص از صداوســیما در دستور کار
کمیسیون فرهنگی قرار نگرفته است .در تالش
هستیمتاتحقیقوتفحصازسازمانصداوسیمارا
بهجریانبیندازیم».ایننمایندهمجلسدرپاسخ
به اینکه آیا صداوسیما برای منتفیکردن این
تحقیقوتفحص البیهایی انجام نداده اســت،
گفت« :من اهل البی نیستم .فرهنگ من طوری
اســت کــه کســی بــرای منتفیکــردن
تحقیقوتفحصوسوالپرسیدنبهبندهمراجعه
نمیکند».

عکسkhamenei.ir :

تلفن سازمان آگهی ها44956200-2 :
فكس 44956107:سامانه پیامکی5000262662 :

صدها تن از نخبگان و اســتعدادهای برتر
علمی کشور ،صبح روز گذشــته با حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
دیدارکردنــد .مقام معظم رهبــری در این
دیدار که بــا دوهزار نفر از نخبــگان جوان و
استعدادهای برتر علمی کشور انجام میشد،
بر ادامهپیشــرفت علمی کشــور در کوران
حرکت پرشتاب علمی جهان تأکید کردند و
آن را کام ً
ال ضروری و حیاتی خواندند .ایشان
مطالبی راکه  ۱۲نفر از نخبگان در این دیدار
بیان کردند و تأمل جوانان نخبه درخصوص
مسائل مهم کشور را بسیار خوب و لذتبخش
ارزیابی کردند و با تأکید به مسئوالن مربوطه
برای دنبال کردن مطالبات و پیشــنهادهای
نخبگان گفتند« :حرکت علمی آغاز شده در
کشور نیازمند استمرار است ،البته رتبههای
باالی علمی ایران در برخی رشــتههای نوپا
مانند نانو و زیستفناوری بسیار افتخارآمیز
است اما به هیچوجه کافی نیست و نباید ما را
قانع کند ،بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب
ادامهیاب د.»ایشانبااشارهبهبازدیدروزگذشته
خود از نمایشگاه شــرکتهای دانشبنیان،
وجود انگیزه ،اعتماد بهنفس و خودباوری در
حرف و عمل جوانان متخصص رانشــانهای
شوقانگیز از استمرار جریان علمی در کشور
برشمردند و خاطرنشان کردند« :این جوانان
فقط نخبگان  ۳۰شرکت ازچهارهزار شرکت
دانشبنیان کشور بودند که این عدد باید در
طول یک مدت محدود و مشــخص ،چندین
برابر شود ».حضرت آیتاهلل خامنهای الزمه
تحقق این هــدف را ایجاد زیرســاختهای
قانونی درخصوص شرکتهای دانشبنیان و
پیش روی آنهابرشمردند و گفتند:
رفع موانع ِ
«مکررا ً تأکید کردهایم که محیط کسب و کار
باید اصالح شود .مث ً
ال مجوزی که باید ظرف
یک هفته صادر شود،شــش ماه زمان نبرد.
موازیکاریهایغلطحذفوانحصاربرداشته

تریبون

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

ارجاع طرح تحقیق و تفحص از
صداوسیما به کمیسیون

کشف یک میدان عظیم گازی
در جنوب ایران

روز گذشته خبر رسید که یک میدان عظیم
گازی در جنوب ایران کشــف شــده اســت.
سیدصالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران با تایید این خبر گفت« :این میدان
پس از یکســال فعالیت مستمر اکتشافی در
جنوب ایران کشف شده است ».براساس این
گزارش ،این میدان گازی در عمق3900متری
زمین کشف شده و حجم آن به اندازه 16سال
مصرف گاز در تهران است .همچنین قرار است
بهزودی اطالعات دقیقتری درباره این میدان
تازه کشفشده توسط مدیرعامل شرکت ملی
نفتایراناعالمشود.

