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«ایران» از زوایای مغفول
کنترل نرخ ارز گزارش میدهد

وزیر علوم در گفت وگو با «ایران» :

رمزگشایی
از  96روز
تصمیمارزی
در سال 96

صدای منتقدان را
میشنوم
در ضمیمه «ایران» بخوانید

سخنگویدولت:
مداخله در بازار ارز با
درخواست دبیر شورای
عالی امنیت ملی و دستور
رئیس جمهوری بود
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 آبراههای بین المللی باید برای همه امن باشد در یک سال گذشته  11سد ملی 30 ،تصفیه خانه فاضالبو شش تصفیه خانه آب افتتاح کردیم

ســامانه بومی پدافند هوایی پیشرفته
گـــزارش « باور  »373روز پنجشــنبه با حضور
گـروه سیاسی رئیس جمهوری رونمایی و به شــبکه
یکپارچه پدافند هوایی کشــور ملحق شــد.حجت االســام
والمسلمین حسن روحانی در حاشیه مراسم گرامیداشت
روز صنعت دفاعی کشــور  ،از این ســامانه بازدید و فرمان
رونمایــی آن را صــادر کــرد .رئیــس جمهــوری در ابتدای
حضور در محل برگزاری مراسم گرامیداشت روز صنعت
دفاعی کشــور ،پس از نواخته شدن ســرود ملی جمهوری
اســامی ایــران و ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهیدان،
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از یگان تشــریفات مســتقر در محل ســان دید و ســپس از
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندیهــای وزارت دفــاع و
پشتیبانی نیروهای مســلح بازدید کرد .روحانی همچنین
در بازدیــد از قســمتهای مختلف ســامانه بومــی پدافند
هوایــی بــاور  ،۳۷۳از جملــه النچر ،رادار جســت وجوگر،
رادار ردگیر ،موشــک صیــاد  ۴و مرکــز فرماندهی و کنترل
بــا توضیــح وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و
متخصصان صنعت دفاعی کشور در جریان روند ساخت
این سامانه بومی و کارکرد
صفحه  2رابخوانید
آن قرار گرفت.

رئیسفدراسیونفوتبالخبرداد

<آزادی>
در بازیهای ملی
میزبانبانوان
19

وزیر خارجه کشورمان دیرو ز با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفت و گو کرد

آژانس عکس ایران

دوست و یاردیرینهام حسین علیزاده؛
آشــنایی مــا برمیگــردد به ســالهای
یادداشت
1354؛ اولیــن فعالیــت موســیقایی
مشــترک ما چنین شــروع شد...ســال
56؛ یعنــی یکســال قبــل از انقــاب،
روزی پرویز مشکاتیان پیش من آمد و
گفت آهنگ «مرا عاشق را» قراراست
شهرام ناظری
دراســتودیو رادیــو ایــران و بــا صــدای
خواننده
شــجریان یا رضوی سروســتانی ضبط
شود اما علیزاده عقیده دارد که این آهنگ با لحن و طرزبیان
ناظری بیشــتر جور درمی آید ،بخصوص که شــعر موالنا هم
هســت .بــه هر حــال آهنگ با حضــور ه.ا .ســایه و محمدرضا
لطفــی و صدابــرداری ایــرج حقیقی ضبــط گردید و دوســتی
علیزاده و من بسیارصمیمی ادامه پیدا کرد .یک سال بعد از
آنکه انقالب شد ،با تشکیل کانون هنری چاووش من بهعنوان
معلم آواز مشــغول تدریس شــدم ،در کناردوســتان هنرمند
دیگر که اعضای گروه چاووش را تشکیل میدادند؛ محمدرضا
لطفی،حسینعلیزاده،پرویزمشکاتیان،محمدرضاشجریان،
ناصحپــور ،علی اکبرشــکارچی و چنــد نفراز گــروه کامکارها و
ناصرفرهنــگ فر و...کنســرتهای پرماجــرا و به یــاد ماندنی
بــا همراهی علیــزاده و دیگراعضــای کانون چــاووش به اجرا
درآمــد ازجملــه کنســرت انجمن زرتشــتیان ایران و  10شــب
کنسرت دانشکده هنرهای زیبا وکنسرتهای متعددی که در
اکثر شــهرهای خارج از کشــور به همراه گروه عارف و شــیدا به
سرپرستی حســین علیزاده و اجرای آلبوم شــورانگیز و انتشار
آن.تشکیل گروه دوستی همراه با علیزاده از جمله همکاری ما
و دعوت از بعضی از موســیقیدانان قدیمی به شــمار میرود.
همچنین اجرای راست پنجگاه مرکب و بداهه نوازی و بداهه
خوانی روی شــعر امــروز ایران کــه الگوی تــازهای از به تصویر
کشــیدن شــعر نو در قالب ســاز و آواز بود.حســین علیــزاده از
جمله موسیقیدانانی است که عالوه بر تسلط و اشراف کامل
بــر موســیقی ایــران دارای نــگاه نواندیــش و خــاق اســت به
گونهای که توانسته اســت تأثیرات ارزندهای بر نسلهای بعد
از خود بگذارد .در این چهل و چند سال فعالیت پیگیر هنری
در میان هم نســان خود اگر بخواهید به تعداد انگشتان یک
دســت موسیقیدان برجستهای را برگزینید بدون شک یکی از
برجستهترین آنها استاد حسین علیزاده است.

حرفهایم با علیزاده
تمامی ندارد

آنچهوجودوشخصیتحسینعلیزاده
را ورای موســیقی برای مــن به تافتهای
یادداشت
جــدا بافته تبدیل میکند در ســالهای
طوالنی آشنایی و همکاریمان شکل و
انسجام گرفت .او از سالهای نوجوانی
منبهشکلالگوییجریانسازدرنظرم
بود که با وســواس پیگیرش بودم؛ البته
کیهان کلهر
نه فقط من ،که بســیاری از همنســان
نوازنده کمانچه
و همســاالن مــن به همیــن دیــده او را
مینگریســتند .بعدها امکانی مقدر شــد تا در کنارش نه فقط
بهعنــوان همکار بلکه بهعنــوان رفیق و بــرادری بــزرگ به دور
از کنایــه و لفافه و مبالغه بنشــینم و با جهانبینی و نگرشــش،
بیپروایــی و آزادگــیاش
آشناترشوم.
ادامه درصفحه 3

ظریف :تماسها بین روحانی و مکرون ادامه خواهد داشت
مردم  ،شما درست انتخاب کردید

امــروز نخســتین روز از هفتــه دولــت اســت؛
هفتــهای که بــا یاد شــهیدان رجایــی و باهنر
دولتنامه
همبســته شــده اســت .رخــداد تروریســتی
انفجار دفتر نخستوزیری در هشتم شهریور
 60نشــان داد دشمنان فقط با دولت رجایی
و باهنــر عنــاد نداشــتند بلکــه میخواســتند
بــا توســل بــه ایــن ترورها «نهــاد دولــت» را
علی ربیعی
در جمهــوری اســامی برای همیشــه از بین
سخنگوی دولت
ببرند .اما نهاد دولت منتخب و مردم ســاالر
در نظام برخاســته از انقالب ریشــه دارتر و نهادینهتر از آن بود که
تروریســتها بتواننــد آن را نابــود کنند .ما اکنــون وارث آن دارایی
عظیم معنوی هستیم که ققنوسوار از میان آتش و دود و انفجار
تروریســتی برخاســت؛ جمهوری دوبــاره جمهور شــد و دولتی که
دوبــاره دولــت همیــن ملت شــد .امروز هــم تروریســم اقتصادی
امریــکا نهــاد «جمهوریــت» را در ایــران هــدف گرفته و ســعی در
القای این نکته انحرافی دارد که جمهوریت به مثابه یک نهاد در
ایران فاقد ریشــه اســت و «چهره واقعی نظام» را اســتتار میکند.
بنابراین هفته دولت در مقطع فعلی هفته «دولت-ملت» است.
هفتــه تحکیم پایههــا و نهادهای جمهوریــت و تحکیم پیوندهای
میــان اســامیت و جمهوریــت در ایــران؛ هفتــه بــاور بــه تغییــر
سرنوشت از طریق صندوق رأی.
ëëمنتخب صندوق و حافظ پساصندوق
بیتردیــد ظهــور شــهروند آگاه و حســاس بــه سرنوشــت جمعی
خویــش مهمتریــن دســتاورد انقالب بود کــه در این  6ســال اخیر
بــه نقطــه اوج تــازهای رســیده اســت .در دوران تدبیــر و اعتــدال
بــود که جنبش شــفافیت آغاز شــد .دولــت ،نور تــازهای بر بودجه

ســالم
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افکنــد و همیــن امــر در پیامــد مســتقیم خــود مطالبــات نوینی را
دامــن زد که تاکنون ســابقه نداشــته اســت.ما دارای یــک جامعه
شــبکهای نویــن هســتیم که شــبکههای مجــازی ظرف ظهــور آن
اســت .دیگــر آن کــه عصری که مــردم فقــط در لحظــه انتخابات
احســاس دخالت در سرنوشت خود بکنند به سر آمده است .من
همواره زنجیره دموکراســی کامل را به ســه مرحله پیشا صندوق،
صندوق و پساصندوق تقسیم میکنم و همیشه بر نبود نهادهای
پیشــاصندوق که بتوانند انســانها و برنامهها را توأمان به جامعه
معرفــی کنند و جامعــه را در معرض انتخاب قرار دهند و مرحله
پســاصندوق کــه جامعــه بتوانــد انتخــاب خــود را نقــد و راههــای
اصالحگــری را همــوار کنــد ،تأکیــد داشــتهام .خوشــبختانه امروز
شــبکههای اجتماعــی کــه در روزهــای انتخابــات بــه خودآگاهــی
نوینی دست مییابند در فردای انتخابات نیز در امتداد شاهراهها
و اتوبانهــای فنــاوری ارتباطــی و اجتماعی به مســیر خــود ادامه
میدهند و مراقب اوضاع کشور خود هستند .وجود فساد غیرقابل
انکار اســت .پدیده شــبکههای اجتماعــی و اطالعاتــی مانع از آن
میشــود که فســاد در معرض «عادی ســازی» قرار گیرد .در دوره
دولتی که ما آن را تحویل گرفتیم کشــور به باالترین درآمد تاریخ
نفت دســت یافت اما اطالعات اندکــی درباره مصارف آن درآمد
کالن که میتوانســت کشــور مــا را در ردیف اقتصادهای شــکوفای
آســیای جنوب شــرقی قرار دهد وجود داشــت .کافی نیست که ما
حق دانستن را برای شهروندان محترم بشماریم بلکه به موازات
آن باید امکان دسترســی شهروندان به اطالعات نیز فراهم شود.
در دوره اعتــدال بــود کــه ســیلی از نــور بــر تاریکخانههایــی کــه به
بهانــه تحریــم در قلمــرو دور از نظارت مردمی قــرار گرفته بودند
تابیــده شــد .گرچه امروز معتقدم در روشــنگری و شــفافیت باید

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد
شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
ëëنظارت بر قیمت نان /فریدون شمشــیری :بههر نانوایی که مراجعه می کنیم
یــک قیمــت برای خود دارد .با ســامانه  124هم که تمــاس میگیرم هیچکس
پاسخگو نیست .لطفاً به وضعیت نرخ نان سر و سامان دهید.

ëëگرانــی کاالهــای مصرفی /آقای اصالحی :مســئوالن مرتب اعالم میکنند که کاالهای اساســی و
مصرفی مردم با ارز  4200تومانی تهیه و به بازار عرضه خواهد شد ولی ظاهراً همه چیز فراموش
شــده اســت .قیمــت کاالهای مصرفــی مردم مثــل چــای ،ماکارونی ،قند و شــکر و غیره بشــدت
افزایش پیدا کرده است .مردم با این موج گرانی چه کنند؟
ëëگرانی فروش کاالها در ســایت اســتارتاپ /آقای میرعظیمی :کاالیی را از طریق پیامک خرید بن
کاال از اســتارتاپ خریــداری کردم ولی بعد از مشــاهده کاال متوجه شــدم قیمــت کاالی خریداری
شــده خیلی گرانتر از قیمت عرضه آن در فروشــگاههای ســطح شــهر میباشــد .با شرکت مورد
نظر تماس گرفتم که کاال را مرجوع کنم ولی هیچ کس پاســخگو نبود .این نحوه فروش مصداق
کالهبــرداری اســت و مــردم گول ایــن افراد را نخورند .از مســئوالن قضایی درخواســت بررســی و
نظارت بیشتر را در این خصوص داریم.
ëëعــدم اجرای رتبهبندی نیروهای خدماتــی آموزش و پرورش /اکبر حمزه خوانی از اســتان قم :در
سال  94رتبهبندی معلمان انجام گرفت ولی این رتبهبندی شامل حال ما که نیروی خدماتی در
آموزش و پرورش بودیم نشــد؛ با توجه به اینکه در آســتانه بازنشستگی قرار گرفتهام و مجدداً در
شــهریورماه ســالجاری نظام رتبهبندی انجام میشــود .اگر ما نیروی آموزش و پرورش هستیم؛
چرا قوانین آموزش و پرورش شــامل حال ما نمیشود .از مسئوالن آموزش و پرورش درخواست
داریم شاغلین خدماتی نیز شامل رتبهبندی شوند.

محمد بابایی  /ایرنا

هنرمندی نواندیش و خالق

تبادل بسته های برجامی در پاریس
از رسواســازی و افشــاگری گزینشــی اجتناب کرد .این وظیفه همه
افراد درون این شبکه هاست – .دراین باره در آینده بیشتر خواهم
نوشــت.ب ه نظر من در هیــچ دورهای مانند امروز شــفافیت وجود
نداشــت .گرچه تکنولوژیهای اطالعاتی بســتری بزرگ برای این
شــفافیت اســت؛ اما مراقبت از فضای مجازی و استمرار فعالیت
زیرســاختهای شــفافیت افزا بیتردید ثمره و دستاورد مهم این
دولت است.
ëëاگر دولت اعتدال نبود
آثــار تحریمهای امریکا آنطــور که باید هنوز برای جامعه روشــن
نشــده اســت .پدیده ترامپ منحصربه فرد اســت حتــی در تاریخ
امریــکا .براســتی میتــوان گفت نوعــی ناامنــی را به همــه جهان
تســری داده و بــا همه توان امریکا و عنادهای شــخصی و تفکرات
چالشگرانــه خود علیه ایران بســیج شــده اســت .او حتی در نفی
جهانی شــدن هم پیشــگام شده و با همه قدرت خود میکوشد به
بهانههای امنیتی و موارد موهومی که به تصویر میکشــد ایران را
تبدیــل به جزیره کند .حتــی در دوره جنگ تحمیلــی نیز با چنین
شــرایطی مواجــه نبودیــم .هــدف غایــی دولــت امریکا فروپاشــی
جامعــه مــا و کوچــک کردن ایران اســت .فشــار امروز بــه ایران در
فروش نفت فقط با دوره دکتر مصدق قابل مقایسه است .از نظر
اقتصادی فشــار زیادی به زندگی مردم وارد میشــود .دهکهای
پایین حال و روز خوشــی ندارند؛ بازنشستگان و کارگران و بیکاران
با ســیلی صورت خود را ســرخ میکنند .وقتی به شهرهای کوچک
و حاشــیه شــهرها میرویم این وضعیت تشدید میشود .من فکر
میکنم اگر این فشــار امریکا در جامعهای غیر از ایران و در غیاب
دولتی با تدبیر رخ میداد قطعاً فاجعههای انســانی بزرگی به بار
می آمد.

دستور وزیر دفاع
برای اطفای حریق
جنگلهایارسباران
18

مردم حق دارند نقد و گالیه کنند و فریاد بزنند اما وقتی میبینند
عدهای برای کسب قدرت و امیال سیاسی غیرمنصفانه با صدایی
بلندتــر از صــدای محرومــان بــه جیغ و داد سیاســی مشــغولند تا
دســتاورد دولت را نفی و با پول بیت المــال ناامیدی تزریق کنند،
نمک به زخمشان پاشیده میشود.
بــا وجود ایــن مــردم و دولت ایــران ایســتادند .از رشــد اقتصادی
منفی به مرحله تعادل رسیدهایم و آثار رشد مثبت هم به چشم
میخورد و اتفاقاً این همان دســتاورد دوم دولت اســت .مقاومت
جامعه در مقابل تحریم و گرایش به سمت تعادل مسیری است
که تحریمگران را ناامید و ابزار تحریم را خنثی کرده است.
بهعنوان یک شــهروند و نه در مقام ســخنگوی دولت میگویم که
بــرادر جــان و خواهر عزیز و همه آنها که پــای صندوق رأی رفتید؛
درســت انتخاب کردیــد .اگر دولت اعتــدال امروز نبــود همه اروپا
و آســیای جنــوب شــرقی و حتی چین و روســیه هم متحــد امریکا
بودنــد .نیازی به بســتن صدای وزیر خارجه ما نبــود .برای انزوای
بیشــتر ایــران کافی بــود اظهــارات برخی مســئوالن قبل را بیشــتر
تکــرار میکردنــد .در دوره قبــل با وجــود تحریمهــای بینالمللی
و قطعنامههــای متعــدد شــورای امنیــت ،در جهــان تبدیــل بــه
یــک جزیره شــده بودیــم .همــان قطعنامههایی کــه رئیس وقت
دولــت آنهــا را کاغذپاره مینامید و با ورود بــه مباحث بیحاصل
و بیفایــده تاریخی ،خــود را کنار نظامهای پرمســاله ،فروریخته و
آتــش افروز گذاشــته بــود .اما رأی مــردم راه را تغییــر داد .جایگاه
ایــران در نظام بینالملل به واســطه مذاکراتی که منجر به توافق
بینالمللی هستهای شد ،بهبود یافت.
به نظرم در انتخابات  92و  96درســت انتخاب کردیم و از اســفند
 98تا  1400هم با همین عزم و اراده باید گام برداریم.

