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فرمانده سپاه :به ربایندگان مرزبانان ایرانی پاسخ دندانشکن می دهیم
سرنوشت غم انگیز «کاناپه»
به گفته معاون ارزشیابی سازمان سینمایی
اکران فیلم کیانوش عیاری منتفی است
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وزیرارشاددربارهسرمقالهمشترکبرخیروزنامهها:

رسانههامسئولیتاجتماعی
خویشرادرمناف عملینشاندادند
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گفتوگو با ابتکار درباره شکایت از کریمی قدوسی:

پیگیری می 
کنم
اما امیدی ندارم
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با راهاندازی سامانه ثبت حقوق شفافسازی میشود

هشدار دادستان
به حضور مجدد
بانوان در ورزشگاه

حقوق مدیران
در منظر مردم

 علی مطهری :استدالل شرعیدادستان شامل فوتبال نمیشود
 گزارشی از داخل و بیرونورزشگاه آزادی؛ شبی که تابلوی
ورود ممنوع کمرنگ شد
 3و23

از هفته آینده طرح کاهش
آالیندگی در تهران اجرا می شود

رئیس جمهوری با افزایش حقوق کارکنان دولت موافقت کرد

در ادامــه اقدامــات دولــت در مســیر
گـــزارش شفافســازی روز گذشــته در جلســه
گـروه سـیاسی هیأت دولت اعالم شد که «سامانه ثبت
حقوق و مزایا» راه اندازی میشود.راهاندازی سامانه مذکور یک
تکلیف قانونی اســت که باید امکان تجمیــع همه پرداختها
بــه مقامات رؤســا ،مدیران همه دســتگاههای اجرایی شــامل
قــوای ســه گانه جمهوری اســامی ایــران اعــم از وزارتخانهها،
ســازمانها ،مؤسســات ،دانشــگاهها ،شــرکتهای دولتــی،

جریمه 50هزارتومانی
برای خودرو های
بدونمعاینهفنی

مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت ،بانکها و مؤسســات
اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای
عمومــی غیردولتــی ،بنیادهــا ،نهادهــای انقــاب اســامی،
مجلس شــورای اسالمی ،شورای نگهبان ،بنیاد و مؤسساتی که
زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند ،به نحوی که میزان ناخالص
پرداختــی بــه هریــک از افــراد مشــخص و امــکان دسترســی
بــرای نهادهــای نظارتــی و
عمــوم مــردم فراهــم شــود .ادامه در صفحه 2

گفتوگوی «ایران» با سیدعبداهلل انوار
نسخه شناس و تهران پژوه پیشکسوت

هرکس هرچه میخواهد بگوید
جالل آزادیخواه بود

بررسی «ایران» از آخرین
گزارش مجمع جهانی اقتصاد

روایت اعداد
از رقابتپذیری
اقتصاد ایران

داستان زندگی و فرهنگ

گفتوگوبافرشیدیزدانی
وکارشناسحوزهرفاه
فعالحقوقکودکان
تجربهکودکیدرایران
اجتماعیدرباره
e r. c o m

ســال بیســتوچهارم

-newspap

کودکی از زندگی روزمره
حذف شده است
جمیلی
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معکوس خوشبختی  /رضا
سیر
بزرگ  /نسرین ظهیری
دنیای کوچک ،جهان
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داستان یک رویداد
زنانکارگاهمرواربافیدر
فکرمیکنند؟

روزهای

او جان تهران است /یادداشتی از احمدمسجدجامعی

فرهنگ

داستان زندگی

یکیازفراموششدههای
چندروایتدرباره
شهرزدهما؛ورزشکردن
زندگی

سپری برای سالمتی

ابراهیم افشار /زیبا بود
محمدی /آن دردهای
عیسی
هایضربتیمسخرهتر
شخصیت
وقتی در سرباالیی به
مرتضی کاردر /مثل پراید
نفسنفسمیافتد
ُناری /نانهادینگی ورزش
محمد زینالی ا
مساوی با کمی هیجان
دانیال معمار/

عضالنی مسخره؛ این

ایران» با سیدعبداهلل انوار
«
گفتوگوی پژوه پیشکسوت معاصر
نسخه شناس و تهران

داستان عکسها

انگشتهای کوچک تو...

چه میخواهد بگوید
هرکس هر
الل آزادیخواه بود
ج

ها و خیابانهای تهران
فیشبرداری از محله
برای
 30کیلومتر راه میرفتم
روزانه

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:


دشمن
برنامه
تصویرسازی غلط از ایران است

ولیعهد در مخمصه

22

رضا معطریان /ایران

او جان تهران

است /یادداشتی از

عکس:

وزیر ارشاد درباره سرمقاله مشترک
برخی روزنامهها:
احمدمسجدجامعی

ســالم

رسانههای ایرانی مسئولیت
اجتماعی خویش را
در منافعملی نشان دادند

رســانههای بینالمللــی یــک روز بعد
از انتشــار ســرمقاله مشــترک چندیــن
روزنامــ ه ایرانــی بــا عنــوان «دفــاع از
آزادی» خطــاب بــه روزنامهنــگاران
جهان ،به این موضوع پرداختند.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از اینکــه
روزنامههایــی چــون اطالعــات ،ایــران،
همشــهری ،شهروند ،ســازندگی و بهار،
ســرمقالهای مشــترک با عنــوان «دفاع
از آزادی» ،خطــاب بــه روزنامهنــگاران
جهــان منتشــر کردنــد و از خبرنــگاران
آنها خواســتند از حقوق انسانی ایرانیان
دفــاع کننــد ،رســانههای معتبــر جهان
چــون نیویورکتایمــز ،فاکسنیــوز،
واشنگتنپست ،آسوشــیتدپرس ،دیلی
میل و ...نیز با بازنشر این بیانیه نسبت به
آن واکنش نشــان دادند .در بخشهایی
از این بیانیه با اشــاره به مــوارد تهدید و
تحدید آزادی انســانها از ســوی دولت
ایاالت متحده ،آمده بــود« :ما بهعنوان
روزنامهنگارانــی مســتقل ،از همــه
همــکاران آزاداندیــش خــود درسراســر
جهان -علیالخصوص روزنام هنگاران
آزاداندیش جهان غرب -میخواهیم با
شجاعت و جسارت و بدون تأثیرپذیری
علیاالطــاق از دولتهــا ،در برابــر
خدشــهدار کردن اصول آزادی انســانی،
که حاصل مرارتهای نوع بشر در طول
هزاران سال است ،سکوت نکنند».
ســید عباس صالحی وزیــر فرهنگ
و ارشــاد اســامی نیــز روز گذشــته در
توئیتــی به ایــن موضوع واکنش نشــان
داد و نوشــت :ســرمقاله مشــترک
برخــی از روزنامههــا بــا عنــوان «دفــاع
از آزادی» ،پــژواک در روزنامههــای
جهان یافــت .رســانههای ایرانی با این
ابتــکار ،مســئولیت اجتماعی خویش را
در منافــ ع ملی نشــان دادند .رســانهها
همچنان مقتدر و بانفوذند.
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آیا گرداب «خاشقجی» آرزوهای
بن سلمان را به کام خود میکشد؟

هــر روز بــا شــما در
اینجا خواهیم بود،
صدای شــما ،حرف
شــما و پیشــنهاد
شما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو
مــی کنیــم .بــا مــا

همراه باشید ،بگویید و بنویسید
Khamenei.ir

بیراه نیست اگر گفته شود شفافیت حلقه مفقوده مدیریت در
جامعه ایران اســت .این مهم البته از ســطح مدیریتها هم
یادداشت
فراتر رفته و به زندگیهای شخصی ایرانیان هم سرایت کرده
است .برخی اختالسها ،فســادها و رانتها در کنار فرارهای
مالیاتــی و ســند ســازیها در برخــی مؤسســات یا شــرکتها
که در طول ســالهای گذشــته بروز کرده و دل هــر ایرانی را به
درد آورده اســت ،از جمله آســیبهای عدم شــفافیت است.
ابراهیم بهشتی
گســترش روز افــزون فضــای مجــازی و از بین رفتــن انحصار
دبیر گروه سیاسی
خبررســانی از دست رسانههای رسمی هم در این میان مزید
روزنامه ایران
علت شده تا هرگونه فساد ولو کوچک بروز برجستهای داشته
باشــد و شــفافیت را به یک مطالبه عمومی تبدل ســازد .در همین چارچوب بود که
دولــت دوازدهم هم یکی از اهتمامهای خــود در دوره جدید را تمرکز بر نور تاباندن
بر نقاط پرابهام و کور حوزههای مختلف گذاشــت .الیحه انتشــار و دسترســی آزاد به
اطالعات ،الیحه جامع شــفافیت ،الیحه تعارض منافع در خدمات عمومی ،انتشار
لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر گزارش تخلف
در پرونده واردات خودرو از جمله اقدامات دولت دوازدهم در راســتای شفافسازی
اســت .دیروز هم در جلســه هیأت دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی
از ســامانه ثبــت حقــوق و مزایا ارائــه کرد که بر اســاس آن باید امــکان تجمیع همه
پرداختها ب ه مقامات ،رؤسا و مدیران همه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه
جمهــوری اســامی ایران اعــم از وزارتخانهها ،ســازمانها ،مؤسســات ،دانشــگاهها،
شرکتهای دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و مؤسسات اعتباری
دولتی ،شــرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،بنیادها،
نهادهای انقالب اسالمی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان ،بنیاد و مؤسساتی
که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند ،به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک
از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دغدغه شفافیت البته چند وقتی است که به بهارستان هم راه یافته است .اگر چه
طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رأی نیاورد اما برخی نمایندگان همچنان
پیگیر آن هســتند .روز دوشــنبه هم یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طرحی در
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دست بررسی است که بر اساس آن مؤسسات
و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناًمجوز
فعالیتاقتصادیرادارند،موظفندگزارشمجموعمالکیتمستقیموغیرمستقیم
تمامی شــرکتهای تابعه و وابســته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر  6ماه
یک بار به شــورای رقابت ارســال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار
عمومی صورتهای مالی هســتند که در صورت تخطی و عدم ارائه ،اعضای هیأت
مدیره و مدیرعامل این شرکتها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در
هیأت مدیره شرکتها (اعم از دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.
با این وصف در هنگامهای که برخی ناکارآمدیها و ســوء اســتفادهها به واســطه
عدم شفافیتها ،نارضایتیهایی را در بین مردم به دنبال داشته و چه بسا در کاهش
اعتماد عمومی هم تأثیرگذار بوده اســت ،اهتمام بیشــتر در مســیر شــفاف ســازی
میتواند به مدد برطرف کردن ضعفهای مدیریتی و البته تقویت اعتماد عمومی
آید .یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیســت که شــفافیت نه تنها یک ضرورت
داخلی بلکه مؤلفهای فراملی هم هست چنان که این روزها یکی از محورهای مهم
مرتبط با  FATFهم شفافیت در امور مالی است و بدون رعایت آن امکان مراودات
مالی و بانکی با کشورهای دیگر اگر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار میشود.

مالیر بهچهچیزهایی

روشن زنان «ازندریان»
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شفافیت بیشتر ،اعتماد عمومی بیشتر
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حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
خــــــــبر رهبــر معظــم انقــاب صبح
گـروه سیاسی دیــروز (چهارشــنبه) در
دیــدار بیــش از دو هــزار نفــر از نخبــگان جــوان و
اســتعدادهای برتــر علمــی ،تــاش و فعالیــت
دههــا هزار نخبه در سراســر ایران را ترســیمکننده
تصویــری امیدبخــش و واقعــی از کشــور خواندند
و بــا اشــاره به نقــش و تأثیرگذاری نخبــگان جوان
در برنامهریــزی صحیــح بــرای آینــده ،پیشــرفت
علمــی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشــری،
«تعامــل متقابــل ،دوجانبــه و جدیتــر نخبگان و
نظام ،مراقبت هوشــمندانه و اســتفاده صحیح از
گنجینه نیروی انســانی نخبه و تقویت هویت ملی
و آرمانخواهــی در مجموعــه نخبــگان کشــور» را
ضروری خواندند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
دفتــر رهبــر معظم انقالب ،ایشــان تأکیــد کردند:
تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع
ایران مهمترین دســتور کار امروز دشمن است اما
بــه فضل الهی تصویــر واقعی کشــور در مجموع،
نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.
رهبــر معظــم انقــاب در ابتــدای ســخنان
خــود ،دیــدار بــا نخبــگان جــوان را امیدبخــش و
شــادیآفرین خواندنــد و بــا اشــاره بــه ســخنان
تعــدادی از جوانــان نخبــه گفتنــد :ایــن مطالــب
عمدتــاً بســیار متیــن و متقــن و کامالً مــورد تأیید
بنده بود و مســئوالن محترم باید با جدیت آنها را
پیگیری کنند.
ëëتأثیرگذاری ملی و فراملی نخبگان
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تأثیرگذاری
ملــی و فراملــی نخبــگان از زوایــای مختلــف

افزودنــد :وجــود دههــا هــزار نخبه ،از یــک منظر،
نشــانگر «تصویر صحیح و واقعی از کشور» و مایه
خرســندی و احســاس امیــد اســت ،ضمــن آنکــه
بــا بهرهمنــدی از نخبــگان قطعــاً چارچوبهــای
برنامهریزی برای مســائل کشور باید ارتقا یابد و از
دیدگاههای آنان استفاده شود .ایشان خاطرنشان
کردنــد :از نظرات نخبگان جوان ،فعال ،دلســوز و
با نشاط و پای کار در بخشهای مختلف از جمله
نفــت ،اســتفاده و بــرای تبدیــل اقتصــاد نفتی به
اقتصاد مســتقل و دانشپایــه و اقتصاد مقاومتی،
برنامهریزی شــود .رهبــر معظم انقالب با اشــاره
بــه تأثیــر نخبــگان در «پیشــرفت علمــی کشــور»
گفتنــد :بهرهگیــری صحیــح و مناســب از دانش و
تواناییهــای نخبــگان موجــب پیشــرفت علم در
کشــور و در نتیجه رسیدن به موضع عزت و اقتدار
و کاهــش آســیبپذیریها خواهــد شــد .حضرت
آیــتاهلل خامنــهای تأکیــد کردنــد :اگــر از لحــاظ
علمــی پیشــرفت کنیــم ،تهدید دشــمنان تمدنی
و سیاســی و اقتصــادی مــا دائمــی نخواهــد بود و
کاهش خواهد یافت.
ایشــان یکــی دیگــر ازعرصههــای تأثیرگــذاری
نخبــگان کشــور را «ایفــای نقــش در شکســتن
مرزهــای جهانی دانــش» دانســتند و افزودند :در
قرون اخیر ،سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش
بســیار کم بوده اســت و باید با استفاده از ظرفیت
بــاالی نخبگان جــوان کشــور ،مرزهای اکتشــاف و
دانش جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای گفتند :جوانــان باید
بــا مطالعه تاریخ ،از دوران تلخ  ۲۰۰ســاله قبل از
پیروزی انقالب اســامی که به دلیل بیاعتنایی به
اســتعدادها و نخبگان ،کشــور دچار عقبماندگی

شــد ،مطلع شــوند و قــدر دوران کنونــی را بدانند.
ایشــان با تأکید بر اینکــه در دوران قاجار و پهلوی،
ایــران یکــی از عقبماندهتریــن کشــورها از لحاظ
دانــش روز بــود ،افزودنــد :در حالی کــه جمعیت
ایــران حدود یک درصــد جمعیت جهان اســت،
سهم ما در تولید علم در دوران پهلوی ،یک دهم
درصد بود اما اکنون ســهم ایران در تولید علم در
دنیا به حدود  2درصد رسیده است که به این حد
نیز نباید قانع بود.
رهبــر معظــم انقــاب بــه یــک نمونــه دیگــر از
بیاعتنایــی بــه علــم و دانــش در دوران پهلــوی
اشــاره کردنــد و گفتند :از زمان تأســیس دانشــگاه
تهــران بــه عنــوان اولین دانشــگاه کشــور در ســال
 ۱۳۱۳تا ســال  ۱۳۵۷که  44ســال میشود ،تعداد
دانشــجویان کل کشور ۱۵۰ ،هزار نفر بود اما اکنون
که  40ســال از پیــروزی انقالب اســامی میگذرد،
تعداد دانشــجویان کشــور بیــش از چهــار میلیون
نفر است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه چنین
مقایســههایی ،تفاوت دو حکومت و دو نظام را به
روشــنی نشان میدهد ،خاطرنشــان کردند :علت
عمــده عقبماندگــی علمی و اخالقی و سیاســی
کشــور در آن دوران تاریــک ،وجــود حکمرانــان
بــی کفایــت ،دنیاطلــب ،وابســته و بیعرضــه بود
کــه در مقابــل ملــت تکبــر میفروختند و بــه فکر
مصالــح آنان نبودنــد اما در مقابــل بیگانه تا کمر
خم میشــدند .ایشــان تأکید کردنــد :همه ما باید
به دلیــل رهایی از آن دوران تلخ و پیشــرفتهای
کنونی ،سپاســگزار نظام جمهوری اسالمی و امام
بزرگوار باشیم.
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■ مشکل آنتن دهی
نظــــــــر
تلفــن همــراه اول
مـــــردم
رضــوان شــهر  /آقای
بخشــی  -رضــوان شــهر اســتان گیــان:
از مســئوالن حــوزه فنــاوری و اطالعــات
همراه اول درخواست داریم تا مشکالت
آنتندهــی شــبکه تلفــن همــراه اول را
در ایــن شــهر برطــرف کنند چــون عمالً
مشــترکان همراه اول قادر به اســتفاده از
شبکه تلفن همراه نیستند.
■ تصرف حریم روســتا توســط دانشــگاه
آزاد اردبیــل  /حبیــب علــی محمــدی -
روستای کرج شهرستان اردبیل :دانشگاه
آزاد واحــد اردبیــل حــدود  40هکتــار از
اراضــی منابــع طبیعــی حریم روســتای
کــرج از توابــع اردبیل را تصــرف عدوانی
کــرده اســت و عــاوه بــر آن زمینهــای
مجــاور ایــن روســتا را نیــز تصــرف کرده
اســت .از مســئوالن قضایی درخواســت
رسیدگی داریم.
■ مشــکالت درمانــی شهرســتان زرنــد
 /آقــای بهــرام :شهرســتان زرنــد فاقــد
امکانات مناســب بیمارستانی و درمانی
اســت و اگــر هــم مرکــز درمانــی باشــد
بســیار امکانات ضعیفی دارد .در دولت
قبــل هــم یــک مرکــز درمانــی ســازمان
تأمیناجتماعی شــروع به ساخت شده
که هنوز به اتمام نرســیده است .من یک
فرزنــد ســرطانی دارم که بــرای پیگیری
درمان ایشــان با مشــکل روبهرو هستم و
برای پیگیری امور درمانی ایشان باید به
تهران یا شــهرهای بــزرگ مراجعه کنم.
خواهشمند است مســئوالن فکری برای
شهرهای کوچک کنند.

