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در جدال وزير و رئيس

گروه راه و مســکن -ميثم ترکيــان :ادامه
دعواهاي وزيــر راه و شهرســازي و رئيس
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گروه سياســي :نماينده مقام معظم
رهبري در شــوراي عالي امنيت ملي
ديروز(چهارشــنبه) با مردم و جوانان
شهرســتان مریوان ديدار و گفتوگو
کرد .ســعيد جليلــي در جمع مردم و
جوانان اين شــهر اظهار داشــت :در
توگوهاي هستهاي که با...
گف 
همین صفحه
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امکان تمديد توافق خريد نفت
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شهردار باید از ژ 
ن
خوبهای اصالحطلب باشد!
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گروه سياســي:در ايام نوروز  ،97امام خامنهاي
(مــد ظله العالــي) بار ديگر با اعضــاي خانواده
شهداي مدافع حرم لشکر فاطميون ديدار کردند.
در اين ديدار صميمانه که در روز پنجشــنبه نهم
فروردين مــاه در تاالر آيينه حرم مطهر حضرت
عليبن موســي الرضا(ع) انجام شد ،خانوادههاي
شــهيدان اخالقي ،موسوي ،سيد حسن حسيني
(ســيدحکيم) ،محمداکرم ابراهيمي(حاج رئوف)،
مهندس مصطفي کريمي ،ســيد روحا ...موسوي
(سيدپيمان) ،حسين داداحمدي ،نعمتا ...نجفي،
جاويد يوسفي و محمد توســلي حضور داشتند.
اشــتياق به ديدار يار ميان خانوادههاي شهداي
افغانســتاني در جغرافيــاي مقدس مشــهد که
معطر به وجود هشــتمين امام شــيعيان است،
وصفناشــدني است .اين اشــتياق با ورود رهبر
معظم انقالب به ســالن ،بروز يافته و فرياد شعار
و صلوات را در اســتقبال از رهبرشان نثار کردند.
وقتي احوالپرســي گــرم و صميميمقام معظم
رهبري با خانواده شــهداي فاطميــون در قاب
محل اين ديدار صميمانه نقش بســت ،معظمله
به ايراد ســخناني در مورد خانوادههاي شهداي
افغانســتاني پرداختند .امام خامنهاي با اشاره به
ســابقه انقالبي خانوادههاي افغانستاني فرمودند:
بنــده از قديم به برادران هزاره افغانســتان نگاه
ستايشگرانهاي داشــتم چرا که از نزديک ديده
بودم طلبههايشــان با ما مأنوس بوده و از قديم

با آنها آشنا بودم .جمعيت زيادي از خانوادههاي
افغانســتاني به ايران آمدند و در انقالب و دفاع
مقدس با ما همراهي کردند .ايشــان در ادامه با
اشاره به پيشقدم بودن خانوادههاي فاطميون در
قضاياي مختلف ،گفتند :در قضاياي سوريه ،دفاع
از حرم حضرت زينب(س) و حرمهاي مطهر در
عراق و مسئله داعش ،برادران افغانستاني و هزاره
از مجموعههاي پيشقدم در اين قضايا بودند که
هم خوب شــرکت کردند و هم خوب جنگيدند.
ما براي شــهداي شــما [فاطميون] ارزش قائل
هســتيم و اين قضايا از جمله حوادثي است که
در طول تاريخ اســام نظير آن را کم داشــتيم.
رهبر معظم انقالب در ادامه تصريح کردند :آنها
[شــهداي مدافع حرم لشکر فاطميون] در پاسخ
به احســاس وظيفه ديني و شيعي و واليي ،وارد
ميدان سختي شدند و امتحان خوبي پس دادند و
بهشهادت رسيدند .از نظر من ،خانوادههاي شهدا
از لحاظ صبر و مقاومت بالفاصله پشت سر شهدا
قرار دارند چرا کــه در عين حال خانوادهها صبر
ميکنند و شــکايت نميکنند .ايشان با اشاره به
صبر خانوادههاي شــهداي فاطميون گفتند :اگر
صبر خانوادههاي شــهداي لشکر فاطميون نبود،
مطمئن ًا اين حماســه بزرگ شــکل نميگرفت
و اين صبر خانوادههاســت کــه عالقهمندان را
پيش ميبرد .اميد من اين اســت که در قيامت
از شفاعت شهداي شما [فاطميون] و در اينجا از
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ادامه از همين صفحه

...انســان را دچار لغزشهاي فكري و احساسي ميكند،
جايــگاه ويژهاي داشــتهاند .براي مقابله با آســيبهاي
فضاهاي مجازي مســئوالن امر اقدام بــه معرفي پيام
رسانهاي داخلي كردهاند اما متاسفانه ديده ميشود كه
گروههايي كه منافع خود را در خطر ديدهاند با شايعه سازي
سعي دارند اين فضاها را ناامن جلوه دهند .ضروري است
كانالهاي داخلي با همان تنوع و ارزيابي مخاطب سنجي
وارد ميدان شــوند و مردم و جوانان تشويق به استفاده از
اين سامانهها شوند .همچنين بايد آموزش كاربرد فضاي
مجازي دراولويت دستور كار توســط رسانهها  ،به ويژه
صدا و ســيما ،خانوادهها و رسانههاي مكتوب قرار گيرد؛
چرا كه سوناميفضاي مجازي بدون بستر سازي فكري و
آموزش كاربردي به جامعه ما هجوم آورد و شوك رواني
و احساســي به جامعه وارد كرد  .هنوز هم دير نشــده و
ميتوان با بيان ابعاد منفي كاربرد اين سامانههاي مجازي
خارجي كاربران را آگاه ساخت ؛ همچنين ضروري است
كه مردم بدانند كه چه دســتهايي پشت پرده است كه
سعي دارند تا با حيا زدايي و عفت ستيزي ،اخالق را يك
مورد اضافي در جامعه قلمداد كنند.

دعاي شهداي شما بهرهمند شويم .امام خامنهاي
اظهار داشتند :بعضي از خانوادهها دو شهيد دادند
و اين بهخاطر احساس دِيني است که دارند .پاره
جگر آنها به ميدان خطري برود که سرنوشتش
معلوم نيست .خانوادهها قدر اين زحمتها را بدانند
که پيش خدا عزيز هستند .شهيدي با چهار فرزند
بهشهادت رسيده است ،اينها خيلي باارزش است.
خداوند به شما صبر و اجر بدهد و در دنيا و آخرت
عزيز هستيد .انشــاءا ...ما هم بهبرکت شهداي
شــما عاقبتبهخير باشــيم و در قيامت با شما
محشور شويم .بعد از پايان بيانات معظمله ديدار
رودررو و خصوصي با خانواده هر شــهيد صورت
گرفــت .در اين ديدار رهبر معظم انقالب خطاب
به مادر شهيد مصطفي کريميگفتند« :شما هم
دختر شهيد ،هم خواهر شهيد و هم مادر شهيد راه
واليت هستيد .بايد اسم و خاطرات شهيد را نگه
داريد و بهصورت مقاله نوشته و نگهداري کنيد».
دکتر علي کريميبرادر مهندس شهيد مصطفي
کريمينامهاي را در محضر مبارک امام خامنهاي
(دامت برکاتــه) قرائت کرد .اين نامه حول چهار
محور زير بود:
• ايجاد شــبکه مبادله اقتصادي ميان کشورهاي
اسالمي
• تعامل فرهنگي ميان کشورهاي اسالمي
• دغدغههاي خانوادههاي فاطميون و مهاجرين
• طرح و برنامه راهبردي و کارشناسي آينده.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای آب اصفهان

وضعیت نامطلوب کشاورزی استان اصفهان به خاطر نبود ذخایر آبی مناسب از یک سو
و نقش مهم ذخایر آبی ســد زاینده رود برای تأمین آب شرب مردم اصفهان از سوی
دیگر موجب شد تا در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی ،موضوع آب اصفهان محور
جلسه باشد.به گزارش تسنیم ،سد زاینده رود منبع اصلی تأمین آب شرب استان اصفهان
اســت.وضعیت ذخایر نامطلوب سد زاینده رود در  6ماهه اخیر موجب شد تا کشاورزان
اصفهانی نتوانند همچون ســالهای قبل ،از منابع آبی این رودخانه برای کشت و زرع
خود استفاده کنند.این موضوع سبب شد تا برای رساندن صدای مددخواهی خود ،چند
بار شــاهد راهپیمایی هایی از سوی کشاورزان اصفهانی به خصوص کشاورزان شرق
این استان باشیم.وضعیت نامطلوب کشاورزی استان به خاطر نبود ذخایر آبی مناسب از
یک سو و نقش مهم ذخایر آبی سد زاینده رود برای تأمین آب شرب مردم اصفهان از
سوی دیگر موجب شد تا در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی ،موضوع آب اصفهان
محور جلسه باشد.مصوبات جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص مسائل آبی
استان اصفهان (که از زبان موسوی الرگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان
مطرح شده) بدین شرح است- 1:شورای تأمین سه استان (اصفهان ،یزد ،چهارمحال
و بختیاری) در خصوص رفع مشکالت جلســات هم اندیشی داشته باشند-2.باغات
اصفهان حفظ شــود حتی اگر قرار شد با تانکر به باغات آبرسانی شود از خشک شدن
حتی یک درخت جلوگیری به عمل آید-3.شیرین سازی و انتقال آب از دریا به عنوان
یک پروژه طوالنی مدت برای حل مشکل آب استان اصفهان مورد بررسی قرار گیرد-4.
موانع اجرای پروژه تونل سوم کوهرنگ برطرف شده و این پروژه هرچه سریع تر فعال
شــود -5.چهل درصد از مصرف آب صنعت 10 ،درصد از مصرف آب شــرب و  15تا
 20درصد از حجم آب انتقالی به یزد کاهش یابد-6.بررسی ظرفیت های باران زایی و
بارورسازی ابرها در دستور کار قرار گیرد.
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روزنامهصبحايران

«عصر ايرانيان» در گفتگو با عضو کميسيون
عمران جزئيات اختالف «رجبي» و «آخوندي»
را بررسي ميکند

یادداشت

ســبك زندگي ،مسير
اصلي نگــرش و تفكر
هــر فرد را مشــخص
ميكند.بررسيها نشان
ميدهــد كه ســبك زندگي اصيل
ايراني و اسالميما در سالهاي اخير
تحت تاثير ماهواره و فضاي مجازي
قــرار گرفته و تا بخش قابل توجهي
از مســير اصلي خود منحرف شده و
به ســبك زندگي مصرف گرايانه ،
تشريفاتي و بدون چارچوب گرايش
يافته اســت.يكي از اين آثار و فرايند
گرايش بــه فضاي مجــازي ،باال
رفتن آمار تزلــزل در روابط عاطفي
خانوادهها و روابط فرا زناشويي است.
در ايــن ميان كانالهــاي مختلف
شــبكههاي مجازي ســعي دارند تا
با ايجاد پيوســتهاي دوســتي بين
زنان و مردان و يــا جوانان آنها را
ازمســير اصلي زندگي دور كنند .در
سال گذشته بســياري از افرادي كه
براي مشــاوره مراجعه كــرده بودند
ابتــدا در فضاي مجازي بــا احوال
پرســي و اظهــار نظرهاي ســاده
رابطهاي را آغاز نموده بودند كه كم
كم به ديدارهاي رسميو روابط نوع
ديگر كشــيده شده و زندگي آنها را
تحت تاثير قرار داده بود  .نگاهي به
فعاليتهاي روزانــه يك خانواده در
فضاي مجازي نشان ميدهد كه پدر
و مادر هر كدام به طور جداگانه زمان
زيــادي را در فضاي مجازي حضور
دارند ؛ در اين ميــان فرزندان نيز با
بازي در گوشــيهاي تلفن همراه يا
گفــت و گو در گروههــاي مختلف
زمان خــود را ميگذراننــد كه اين
امر آســيبهاي جبــران ناپذيري را
به همراه دارد.آمارها نشــان ميدهد
كه در حال حاضر حدود  40ميليون
ايرانــي در تلگرام حضــور دارند كه
بيــن  4تا  9ســاعت از وقت خود را
در اين كانالهاي مختلف ســپري
ميكنند .در ســال گذشته بر اساس
اعالم مسئولين تلگرام  ،ايرانيان مقام
اول را در ارســال و دريافت پيامهاي
تلگراميدر جهان داشتند؛ متاسفانه در
ميان پيامهاي ارسال شده  ،متنهاي
دوســتي  ،اظهار نظرها  ،تصاوير يا
ادامه در همين صفحه

سعيد جليليخطاب به مدعیان مبارزه به سالحهای شیمیایی:

چرا جنايات سردشت و حلبچه را نديديد؟

گروه سياسي:نماينده مقام معظم رهبري در شوراي
عالي امنيت ملي ديروز(چهارشنبه) با مردم و جوانان
شهرستان مریوان ديدار و گفتوگو کرد .سعيد جليلي
در جمع مردم و جوانان اين شــهر اظهار داشت :در
توگوهاي هستهاي که با طرف مقابل داشتهايم
گف 
زمانيکه بهانهجويي ميکردند يکي از نکاتي که بيان
ميکرديم اين بود که قبل از انقالب رژيميکه خود
آن را ديکتاتور ميخوانديد يک نيروگاه اتميرا دنبال
کرده بود و اکنون ديکتاتور ســرنگون شده و مردم
بــا آزادي حکومت مورد نظر خود را انتخاب کردند
و چــه دليلي دارد که آن قــرارداد را لغو کرديد .به
گزارش تسينم،وي با بيان اينکه دشمنان هر آنچه
در توان داشتند به کار بردند تا اين انقالب نتواند پا
بگيرد ،گفت :قرارداد نيروگاه بوشهر قبل از انقالب
توافق شــده بود و پس از انقالب لغو شد آيا غير از
اين است که ملتي توانسته حکومت مورد نظر خود
را جايگزين ديکتاتوري ســابق کنند .نماينده مقام
معظم رهبري در شــوراي عالي امنيت ملي با بيان
اينکه مردم شهرستان مريوان مگر چه کرده بودند
که مورد حمالت بمباران هوايي قرار گرفتند ،تصريح
کرد :زمانيکه مردم شهرهاي ايران در بمبارانها به
شهادت ميرسيدند افرادي که مدعي آزادي ،حقوق
بشر و دموکراسي هستند ،کجا بودند ،آيا غير از اين
بود که يک ديکتاتور اين عزيزان را بمباران ميکرد.
وي با اشــاره به حمله سه کشور آمريکا ،انگليس و
فرانسه به ســوريه که ادعاي آزادي و حقوق بشر
دارند ،عنوان کرد :آيا شــما نشنيدهايد که سردشت
مورد حمله بدترين ســاح شيميايي قرار گرفت و
در حلبچه چه جنايتهاي شيميايي اتفاق افتاد ،چه
افرادي سالح شيميايي را در اختيار آنها قرار دادند،
صدام عروســکي بيشتر نبود و زمانيکه به کارشان
نيامد وي را از ميان برداشتند .جليلي افزود :سئوال
اينجاســت اگر ادعــاي آزادي و طرفداري از مردم
و مبارزه با سالح کشــتار جمعي و شيميايي است
آيا جنايتهاي تاريخي که در سردشــت و حلبچه
اتفاق افتاد را نديديد؟ همه مردم کردســتان شاهد
بمباران هواپيماهاي فرانسوي بودند که با بمبهاي
شيميايي آمريکا و آلمان مورد حمله قرار ميگرفت،
در کشورهاي جنوب خليج فارس شاه سعودي خود
بيان کرد که ســعودي بيش از  28ميليارد دالر به
صدام کمک کرد.
ملت ايــران در زمان جنگ تحميلي با «وحدت و
همبستگي» حماسه خلق کردند

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت
ملي گفت :نخستين گزينه دشمن به خاک و خون
کشــيدن ملت ما بــود و آنها همه ايــن کارها و
شــرارتها را انجام دادند اما در نتيجه ديدند که در
تاريخ اين ملت ،جنگي اتفاق افتاد که ملت ايران با
وحدت و همبستگي اجازه ندادند يک وجب خاک
کشــور به يغما برود .وي ادامه داد :همين شهدا و
پيشمرگان مسلمان ُکرد مردانه ايستادند و همانند

کوه مقاومت کردند و اين قــدرت را ايجاد کرده و
دشمن با تمام امکانات و تجهيزات با ملتي مواجه
شد که يک خانواده  17شهيد ميداد اما ميايستاد
و اين براي دشمن ناگوار و غيرقابل پذيرش است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان
کرد :وزير خارجه آمريکا رسم ًا اعالم ميکند که بايد
تحريمهاي فلج کنندهاي عليه ايران بهکار ببريم و
همين کار را هم کردند اما نتيجه چه شد؟ فريادهاي
رئيس رژيم آمريکا براي چيست؟ اگر ملتي ضعيف
است چرا فرياد و ســروصدا ميکنند؟ آنها قدرت
شکل گرفتهاي که ميتواند در مقابل آنان بايستد،
مقاومت و پيشــرفت کند را ميبينند و از اين باب
نگران هستند .وي گفت :خود دشمنان بيان ميکنند
که امروز با مردميمواجه هستيم که نه تنها بدون
آمريــکا بلکه در مبارزه با آمريکا ميتوانند مقاومت
و پيشــرفت کنند .بايد ما ايــن موفقيت و عواملي
که در آن نقش داشــته را بشناسيم چراکه امروزه
عدهاي ميخواهند آن را بپوشــانند و اجازه ندهند
اين موفقيتها ديده شود .جليلي با اشاره به وحدت،
ايمان ،همبستگي و هوشياري ملت ايران اظهار کرد:
در روزهاي اول انقالب توطئه دشمنان اين بود که
فرصت تنوع مذهبي و قوميرا به تهديد تبديل کنند
اما فهميدند که همه ملت ايران در قالب ســرزمين
ايران و بر مبناي اسالم ايستادند و نميتوانند از اين
زمينه طرحي ببندند.

دشــمن نميخواهد موفقيتهاي جوانان ايراني
رشد پيدا پيدا کند

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت
ملي با تاکيد بر اينکه دشمن نميخواهد موفقيتهاي
ما تکثير يابد ،گفت :اگر ملت ما در مقابل رژيم بعثي
و رژيم آمريکا ميايستد تنها موفقيت نيست بلکه به
الگويي براي برادران مســلمان ما در جهان تبديل
ميشود.

جوانان تحصيلکرده براي نظام و کشور فرصت
محسوب ميشوند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرصتهاي
اقتصادي ،کشــاورزي ،صنعتي و نيروي انســاني
خوب کردستان اشــاره و خاطرنشان کرد :جوانان
تحصيلکرده در سطوح مختلف براي نظام و کشور
فرصت محســوب ميشوند نه تهديد ،تواناييهاي
آنان ميتواند کشور را به جلو ببرد ،جوانان مريواني
نه تنها نبايد بهدنبال کار باشند بلکه بايد کانون اميد
بوده و فرصت شــغلي ايجاد کنند .وي در بخشي
ديگر از سخنان خود با اشاره به کولهبري و وضعيت
معيشتي اين قشــر گفت :سئوال اينجاست آيا اگر
انتظار داشته باشــيم جوان ما تنها اجازه کولهبري
داشــته باشند اکتفاء به حداقلها نيست؟ جوانان ما
امروز ميتوانند فراتر از اينها انجام دهند .جليلي با
اشاره به شعار سال «حمايت از کاالي ايراني» افزود:
حمايت از کاالي ايراني زماني اتفاق ميافتد که بازار
وجود داشــته باشد و بازار زماني شکل ميگيرد که

صادرات درســتي داشته باشــيم .وي مرزي بودن
استانهاي کشور را فرصتي براي صادرات دانست و
اظهار کرد :چرا جوان ما به جاي اينکه حداقل مجوز
کولهبري داشته باشد ،به صادرکنندهاي عمده براي
همين مناطق تبديل نشود تا هم سبب ارتقاء خود و
هم فعال بودن اقتصاد و توليد کشور شود.

دولت و مجلس کمک کنند که بازارچههاي مرزي
به دروازههاي صادراتي تبديل شوند

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت
ملي گفت :اگر بازار کشــورهاي همســايه همانند
عراق و اقليم را داشــته باشيم جوانان ما نه تنها کار
پيــدا ميکنند بلکه به کارآفرين تبديل ميشــوند،
بايد در برنامهريزيها و مطالبات اين مهم را دنبال
کنيــم و دولت ،ملت و مجلس کمــک کنند تا در
اســتانهاي مرزي کانون بزرگ صادراتي شــکل
بگيرد و بازارچههاي مرزي به دروازههاي صادراتي
تبديل شوند .وي گفت :بايد فرصتهاي کشاورزي،
اقتصادي و تجاري شهرســتان مريوان مديريت و
بهدرستي استفاده شود تا نه تنها جوان مريواني بيکار
نباشد بلکه کارآفرين باشد و شغل ايجاد کند .اميدوارم
مردم ايران روز به روز ثمره انتخاب اســام ناب را
بيشتر درک کنند و کشور ايران در همه عرصههاي
مختلف يک الگوي شايسته براي ساير ملتها باشد.
مرزنشينان سنبل دفاع از اقتصاد مقاومتي هستند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :اگر
قب ً
ال ميگفتيم که مرزنشينان سنبل مقاومت و دفاع
از تماميت ارزي کشور هستند ،امروز ميگوييم که
سنبل دفاع از اقتصاد مقاومتي با شرايط مناسبي که
از همين تعامالت ايجاد ميشود ،هستند .مرزنشينان
امروز در اين خطه مقدس ميتوانند حماســه بزرگ
اقتصادي ايجاد کنند ،امروز حماســه اقتصادي در
اقتصاد مقاومتي و مقاومت ملي پيدا کردن بازارهاي
الزم براي توليدات اســت .وي با تاکيد بر استفاده
بهترين شکل از ظرفيتهاي علميو نيروي انساني
گفت :سئوال اينجاست چرا نبايد دانشگاه مريوان به
دانشگاهي براي جذب دانشجو از کشورهاي ديگر
تبديل شود؟ زمانيکه چنين فرصتهايي داريم بايد
از آن اســتفاده کنيم تا به قطب علميتبديل شويم
و از علم فارغالتحصيــان در عرصههاي مختلف
از جمله اقتصاد براي توليد و کســب ثروت استفاده
شود .جليلي افزود :اگر بتوانيم در دوران دانشجويي و
مقاطع تکميلي با همکاري اساتيد علوم را به فرآورده،
توليد کاال و فناوري توليد تبديل کنيم بهجاي اينکه
جادهها محلي براي سوخت ماشينها باشد به سوخت
کارخانههاتبديلميشودووظيفهدولتودستگاههاي
مختلف است که همکاري و پشتيباني الزم را داشته
باشند .نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي
امنيت ملي گفت :فرصتها و داراييهاي بســياري
وجود دارد که ميتوانيم از آنها استفاده کنيم و وجود
 40هزار دانشجويي فارغالتحصيل دکتري در کشور
فرصتي براي ايجاد اشتغال به شمار ميآيند.

