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سرمقاله
سه ويژگي مهم راهپيمايي ديروز
شايد براي ناظران جوامع ديگر اين امر عجيب باشد
كه چگونه ميشود پس از گذشت نزديك به چهار دهه از
انقالب ،و آمد و رفت نسلهاي گوناگون و اتفاقات بسيار
مهم و حتي اختالفات بعضاً اساسي ،مردم همچنان ياد
اين اتفاق تاریخــی را گرامي بدارند و مثل ســالهاي
گذشتهواردعرصهشوندومهرتأييديبرآناتفاقبزنند؟
علت اساسي اين است كه مردم يا هر كسي از اراده خود و
احترام به آن رويگردان نيست .اگر كسي يا مردمي اراده
خود را نفي كنند ،كاري نادرست انجام دادهاند .ملتي كه
زنده است حتماً از خواست و اراده خود حمايت ميكند.
انقالب اسالمي ايران در ســال  1357مهمترين نماد
تحقق تاريخي اراده يك ملت است .فارغ از اينكه با چه
نتايجي پس از اين واقعه روبرو شدهايم ،بايد گفت كه اين
نتايج نسبت به اصل احترام به آن اراده و تداوم آن اراده
در حال حاضر يك مسأله به نسبت حاشيهاي محسوب
ميشود .اگر امروز هم بخواهيم بر مشكالت غلبه كنيم،
به ناچار بايد به اراده امروز ملت ايران احترام گذاشــت.
ارادهاي كه بزرگترين ســاح تدافعي مــردم ايران در
برابر زورگوييهاي جهاني و منطقهاي است .راهپيمايي
امسال نيز در تداوم مراسم چهار دهه گذشته تأكيدي
دوباره بر مردمي بودن انقالبي اســت كه بدون شليك
يكگلولهبهپيروزيرسيد.اينراهپيمايياصراروتأكيد
هميشگي بر مهمترين عنصر انقالب يعني خواست و
اراده عمومي است .ولي راهپيمايي امسال از يك جهت
باسالهايگذشتهبسيارمتفاوتاست.زيراكمترازيك
ماه است كه رئيسجمهوري جديد آمريكا از سياست و
ادبياتي پيروي ميكند كه در طول تاريخ نيم قرن اخير
بيسابقه است .ادبياتي كه نه تنها براي ايران بلكه براي
جهان و حتي مردم آمريكا نيز خطرناك است و فعاالن و
صاحبنظران آمريكايي بيش از بقيه جهان به خطرناك

بودن اين فرد براي صلح و امنيت جهاني اشاره كردهاند.
بنابراين بايد به اين سياست و فرد نيز پاسخ مناسبي داده
ميشد .پاسخي شايسته كه احترام دوست و دشمن را
برانگيزد و هيچ چيز بهتر از يك حضور گسترده ،همراه
با مجموعهاي 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  22بهمن 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 رئيسجمهوری به خوبي در ســخنان خود به آن
پرداختند و گفت که ما همه در پیروی از رهبری معظم
انقالبدرپیاجماع،آشتیوانسجامملیهستیم.آشتي
مليناديدهگرفتناختالفاتهمنيست،هرچندبسياري
از اختالفات بيش از آنكه واقعي باشــد ،ناشي از توهم و
خيال است و به دليل فقدان رابطه و گفتوگو و در فضاي
بدبيني به وجود آمده است .آشتي ملي يعني احساس و
عقيده به وجود خطري بزرگ براي مردم ،كشور و انقالب
ايرانازسويكسانيكهخوابمنطقهايكردنوضعیت
ايران را ميبينند و سپس متحد شدن همه نيروها حول
دستگاههاي 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 ميداند ،بايد با گذشت و صبر بيشتري
رفتار كند .اميدواريــم كه راهپيمايي ديروز ضمن آنكه
پاسخيشايستهبهتهديداتخارجيوتأكيديچندباره
بر احترام بــه حاكميت و اراده ملي و مردم باشــد ،گام
مهميبرايآشتيملينيزتلقيشود.

خبر
معاون وزیر بهداشت:

اطالعات  54میلیون ایرانی در سامانه سیب ثبت شد

شهروند| معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت:
«تاکنوناطالعات54میلیوننفرازایرانیاندرسامانه
سیب و شــش میلیون نفر دیگر در دو سامانه دیگر
بهداشتیدراستانهایکشورثبتشدهاست».
علی اکبر سیاری که در بیست و پنجمین اجالس
روسای دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی
کشور در بندرعباس صحبت می کرد ،افزود« :ساالنه
حدود  50تا  70هزار نوزاد در کشور بر اثر اختالالت
ژنتیکیکهمنجربهاختالالتآناتومیکیامتابولیکو
معلولیت خواهد شد ،متولد می شوند که 50درصد از
آنهاقابلپیشگیریاست».اوباتاکیدبراهمیتاجرای
سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
در کشور ،گفت« :خوشبختانه زنجان به عنوان یکی
از استانهای نمونه توانسته است که این برنامه را در
تمامی شهرها اجرا کند و تا کنون برای  48هزار نفر

خطرسنجی انجام شده که بر اساس آن عوامل خطر
بروز بیماری های غیرواگیر به عنوان عامل  76درصد
از مرگ و میر مردم ،مشــخص میش��ود ».سیاری
از روسای دانشــگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
خواست تا ســامانه یکپارچه ســامت و سند ملی
پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر را به طور
جدی در دستور کار خود قرار دهند.
او با اشــاره به فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال
 ،۹۶به مقایســه آماری برنامه ها در سال  ۹۵و  ۹۶و
اهدافکمی وکیفی آن ،رئوسبرنامههای اولویت دار
معاونتبهداشتیدرسالآیندهپرداخت.
ســیاری افزود «:برای ســال آینــده در معاونت
بهداشــت  215برنامــه عملیاتی تدوین شــده و
دانشگاههای علوم پزشکی باید برای رسیدن به این
اهداف،برنامههایمشخصودقیقیداشتهباشند».

شهروند| راهپیمایــی روز  22بهمنماه سالروز
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی روز گذشته در
تهران و دیگر شهرهای کشور با حضور گسترده مردم
و مسئوالن کشوری و لشــکری برگزار شد .در این
راهپیماییکهدرپیتهدیداتاخیر«رئیسجمهوری
تازه» آمریکا و در پاسخ به اهانتهای او روند اعتراضی
گســتردهتری نسبت به ســالهای قبل گرفته بود
تظاهرکنندگانضمنحملپالکاردهاییبامحتوای
شعار علیه آمریکا و اسراییل بعضا با اشاره به حمایت
بخشی از مردم آمریکا از مسلمانان و اعتراض آنها به
تبعیض دولتی در آمریکا قدردانی کردند .در روزهای
گذشــته و پس از فرمان مهاجرتــی دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا علیه  7کشــو ازجمله ایران،
اعتراضات و تظاهرات گســتردهای در این کشور در
حمایت از مهاجران مســلمان و نیز علیه ســخنان
نژادپرستانهترامپبرگزارشد.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســام حســن روحانی
رئیسجمهوریروزجمعهدر سخنرانیخوددر آیین
گرامیداشت ســالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران

خبر

افزایش تاب آوری
با اجرای طرح خادم

عکس :ستاره کاظمی  /شهروند

زخمها پا به پای او
پیر می شوند

شــهروند| پس از برجام حدود  8.5میلیارد
دالر سرمایه گذاری خارجی به تصویب هیات عالی
سرمایه گذاری رسیده که  5.5میلیارد آن به بخش
صنعت تعلق دارد .این خبری اســت که محمدرضا
نعمت زاده وزیــر صنعت ،معدن و تجارت دیروز در
کرمان اعالم کرد و گفت 7 :میلیارد دالر از این 8.5
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در سال  95به
تصویب رسیده است.
محمدرضا نعمت زاده عصر جمعه در مراســم
بهره برداری از کارخانه نورد و آغاز عملیات اجرایی
کارخانه ذوب آلیاژی شهرســتان بردسیر کرمان
افزود :امســال تولید ســنگ آهن در کشــور 63
میلیون تن بوده است که البته ظرفیت اضافه تولید
وجود داشــت اما چون مواد خام اضافه می شد این
کار انجام نشــد و برای سال آینده  100میلیون تن
تولید ســنگ آهن در کشور پیش بینی شده است.
وی بیــان کــرد :در بخــش کنســانتره نیــز
از  27میلیــون تــن در ســال هــای قبــل بــه
 48میلیــون تن در ســال جــاری رســیده ایم
کــه  60تــا  70درصــد افزایش داشــته اســت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفــت :تولید گندله
از  21میلیون به  32میلیون تن رســیده که سال

اظهارکرد :انقالب اسالمی فراز و نشیبهای زیادی در
سی و هشتسال گذشته دیده و فرزندان دلیر خود
را از دست داده اســت اما ملت ایران همچنان در پی
آرمانهایانقالبمیرودومیدود.
روحانی افــزود :امروز امامخمینــی(ره) ،آیتاهلل
طالقانی ،شهید مطهری ،شــهید بهشتی ،آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی و بســیاری از بزرگان در میان ما
نیستند ،زنان و مردان بی توقعی در سراسر این کشور
در شهر و روستا حماسههای بزرگ آفریدند و به دامن
دعوت حق پیوستند اما دغدغه ما همان دغدغههای
سیوهشتسالپیشاست.
رئیسجمهوری گفت :انقالب اسالمی ما انقالب
همه ایرانیان ،همه مذاهب و اقوام ایرانی ،همه گروهها
و همه اقشار و همه نسلها است ،این انقالب نهتنها
برای نسل دیروز 38سال پیش و 20سال پیش است
بلکه امروز هم جوانان و نوجوانان ما در تثبیت انقالب
ن سال 57با نشاط
اسالمی و ادامه راه آن همانند جوانا 
و ایثار راه انقالب را ادامه میدهند.
روحانی با بیان اینکه آرمانها و اندیشــه انقالب

زنده است و زنده باقی خواهد ماند ،تصریح کرد :من
بهعنوان فردی که بهعنوان یک ســرباز از روز اول و
از ســال  1341و آغاز نهضت اسالمی در تمام فراز و
فرودهای انقالب اسالمی در کنار سرداران این انقالب
ومعمارفقیدوبزرگانقالببودمبهصراحتمیگویم
که منــش ،بینش و روش انقالبــی ،منش ،بینش و
روشــی برای جذب بیشــتر اذهان و افراد به سمت
انقالباست.
رئیس قوه مجریه گفــت :امروز همــه دنیا حق
هســتهای ما را پذیرفتند و خوشحالیم که صنعت
هســتهای کشــور محصوالت خود را به دنیا صادر
میکندودرمسیرتجارتبینالمللیقرارگرفتهاست.
روحانییادآورشد:ماآبسنگینتولیدیدانشمندان
جوان عزیز این کشــور را به آمریکا و روســیه صادر
کردیم و به کشــورهای دیگر نیز صادر میکنیم .در
رآکتور اراک نیز به بازطراحی جدیدی دست یافتیم
و مدرنتر از گذشــته بازسازی میشــود ،در زمینه
سانتریفیوژنیزبهیکیازمدرنترینسانتریفیوژیعنی
سانتریفیوژIR8دستپیداکردیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تصویب  8/5میلیارد دالر
سرمایه گذاری خارجی پس از برجام
آینده به  40میلیون تن خواهد رسید و  90درصد
پروژه ها در این بخش پیشرفت خوبی داشته است.
وی افــزود :تولیــد آهن اســفنجی نیــز از 18.7
میلیــون تــن بــه  24میلیــون تن ،فــوالد خام
از  23.5میلیــون تــن بــه  31.5میلیــون تــن
و محصــوالت فــوالدی از  31میلیــون تــن به
 37میلیــون تــن افزایــش پیــدا کرده اســت.
نعمــت زاده تاکید کرد :باید به ســمت پروژههای
تولیدی و پایین دستی حرکت کنیم.
وی دربــاره طرح هــای فوالدی کــه در آینده
نزدیک افتتاح میشــود ،گفت :طرح تولید شمش
فــوالدی چادرملو ،فــوالد ابرکــوه ،کیمیا معادن
سپاهان ،فوالد ســیرجان ایرانیان ،مجتمع فوالد
خلیج فارس ،فوالد میانه و غیره از جمله طرحهایی
هستند که در تکمیل زنجیره فوالد به بهرهبرداری

می رسند.
وی با اشــاره به طرح های فوالدی استان کرمان
افزود :فوالد سیرجان ایرانیان با ظرفیت  2.5میلیون
تن و آهن اسفنجی گل گهر با ظرفیت  1.5میلیون
تن و گندله سازی فکور صنعت با ظرفیت  600هزار
تن در چندین واحد در مجتمعهای مس در جهت
تکمیل زنجیره تولید به بهره برداری میرسد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
سرمایهگذاریهای زیادی در صنایع خودروسازی،
ماشــین ســازی و غیــره امســال آغاز شــده که
تا آخر ســال آینــده به بهــره برداری میرســد.
وی به مشــکالت واحدهــای تولیدی اشــاره کرد
و افزود :ایــن واحدها برای بازگشــت بــه رونق با
مشــکالتی از جهت پرداخت مالیات روبرو هستند
و اغلب اســتان ها از این مســأله گالیه دارند که به

وی ادامه داد :سهسال پیش وقتی میگفتم در کنار
گردشاقتصادسانتریفیوژهایمانیزخواهدچرخید،
فکر نمیکردم که دانشمندان جوان ما از ،IR3 ،IR2
 IR4و  IR6عبور کنند و امروز به  IR8برســند که در
هفتههای گذشتهUF6به این IR8تزریق شد که این
به معنای پیشرفت جوانان و دانشمندان ما در مسیر
علم و دانش و هستهای است .رئیسجمهوری گفت:
امروز حق خود را در هستهای بازپس گرفتیم ،ما در
شرایطی هستیم که از اول انقالب تا امسال و تا پایان
سال گذشــته حتی یک گرم کیک زرد وارد کشور
نکردیم،بدخواهانمانمیگذاشتندومعاملهوتجارت
را در این زمینه در برابر مردم ما سد کرده بودند ،ما به
حول قوه الهی بیش از 350تن اورانیوم و کیک زرد در
عرض این چندماه اخیر وارد کشور کردهایم .روحانی
افزود :در سال گذشته یکمیلیون و 200هزار بشکه
نفت و میعانات گازی صادر میشد اما امروز دومیلیون
و800هزار بشکه صادر میشود یعنی بیش از دو برابر
نسبتبهیکسالپیشافزایشیافتهاست...
صفحه2

مســاعدت در مصوبات و قوانین مالیاتی نیاز داریم.
نعمت زاده با اشــاره به تاکید رهبــر معظم انقالب
اسالمی بر راهاندازی صنایع کوچک گفت :با تصویب
ستاد اقتصاد مقاومتی و مساعدت بانکهای استانها
بیــش از  2هزار و  150واحد توانســتند در دریافت
تسهیالت موفق شــوند و در بخشهای صنعتی و
کشاورزی  15هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
شده است.
وی اظهــار کــرد :موفق شــدیم بــه  30هزار
واحد صنعتی و کشــاورزی تســهیالت برای رونق
تولید را بدهیــم و از یکهــزار و  700واحد صنعتی
و کشــاورزی که تحت نظــارت بودند چهــار هزار
اشتغال جدید در ســه ماه اخیر محقق شده است.
وزیر صنعــت ،معــدن و تجارت گفــت :همانطور
که مقام معظــم رهبری و ســایر بــزرگان اعتقاد
دارنــد بایــد از فــروش مــواد خــام جلوگیری
کــرده و آن را بــه کاالی بــا ارزش افــزوده تبدیل
کنیــم و ایــن سیاســت در دوره کاری مــا بوده
اســت اما موانعــی در این مســیر وجود داشــت.
وی ادامه داد :یکی از اهداف وزارت صنعت ،معدن و
تجارت جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آنها
به کاال است.

گزارش

اقتصاد

فرهنگ و هنر

جهان

گزارشیازبارداریهای
پرهزینهوسیسمونیهایالکچری

دردسرفروشغیرقانونی
کارتهایاعتباریبینالمللی

در هیاهوی جنجال
و انتقاد و اعتراض

با رأی دادگاه
تجدید نظر فدرال آمریکا

تولدهای
اشرافی

ن روزها همه
روشنک مشــتاق| ای 
چیز فرســنگها با قدیم فاصلــه دارد،
این روزها برخی چنان گرفتار تجمالت
شــدهاند که بــرق آن در زندگیشــان
مــوج میزند و تمامی مراســم و آدابو
رسومشان را دربر گرفته است .از مراسم
ازدواج و خرجهای آنچنانی ،تا جشنهای
تولد و حتی زایمــان .در قدیم اینطور
نبود .کودکان متولد میشدند تا سهمی
در تولید خانوادگی داشته باشند و بزرگ
میشــدند تا عصای دســت پدر و مادر
شــوند .تعداد زایمانهای خانواده زیاد
بود چراکه عوامل بیماریزا و مرگومیر
باعث از بین رفتن آنها میشد...
صفحه 7

اندر مصایب ویزا
و مسترکارت

صفحه 5

سیمرغها
پرکشیدند

شهروند| سیمرغهای جشنواره فیلم
فجر در شــامگاه روز بیســت و یکم بهمن
درحالیرویشانههایبرندگاننشستندکه
شایعهایدرسالنبرگزاریمراسماختتامیه
مبنی بر تغییر آرای داوران در آخرین لحظه
کام کســانی را که امیدوار بودند داوران با
رعایت عدالت در معرفی برندگان انتقادات
کمتری در مقایســه با اســامی کاندیداها
راموجب شــوند ،تلخ کرد .درواقع میشود
گفت همه چیز از شــب قبل از اختتامیه
آغاز شد؛ جایی که یک سایت سینمایی به
نقل از شنیدهها اسامی چهار برنده سیمرغ
بازیگری را منتشــر کرد .تا اینجا این هم
میتوانست...
صفحه13

ترامپ باز هم
شکست خورد

صفحه 3

