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اولین گروه برای

طالبان تعدادی از اعضای خود را به بهانه دفاع از مسلمانان عازم میانمار کرد.
به گزارش برنا 200 ،عضو طالبان به همراه  300شــهروند چچنی ،داغســتانی و عرب برای دفاع از جان
مسلمانان روهینگیا عازم میانمار شدند.

دفاع از مسلمانان

سیاسی

میانمار اعزام شدند
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یادداشت

حرکت در مسیر قانون را
سرلوحه عمل خویش قرار داده بود

وزیر کشور در انتقاد از مطالب غیراخالقی در شبکههای اجتماعی:

هشدارهای رهبری را جدی بگیریم
عبدالرضا رحمانی فضلــی در نود و دومین
جلسه شورای اجتماعی کشــور که با حضور
معاون اجتماعی وزارت کشــور و اعضای این
شورا در محل وزارت کشور برگزار شد ،با بیان
اینکه نمیتوان واقعیت آسیبهای اجتماعی
را کتمان کرد افزود :سالها پیش رهبر معظم
انقالب درباره تهاجم فرهنگی هشــدار داده
بودند که اگر این هشدارها جدی گرفته میشد
قطعا وضع ما بهتر بود .رهبری درباره تغییرات
اجتماعی به ما هشــدار داده بودند که کسی
توجه نکرد و حاال با تغییر در ســبک زندگی
مواجه هستیم.
بهگزارش دیدهبان ایــران وی در ادامه اظهار کرد:
دربــاره فضای مجازی قضاوتها بــا افراط و تفریط

همراه اســت که هیچ کدام درست نیست .ما شاهد
ترویج مطالب غیراخالقی و ضد دینی در شبکههای
اجتماعی هستیم که هیچ کس از آن دفاع نمیکند.
از ســویی دیگر میبینیم که در فضــای مجازی به
حریم امن افراد تجاوز شــده و حریم خصوصی آنها
مخدوش میشود .بنابراین ما باید هم برنامه سلبی و
هم برنامه ایجابی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
در فضای مجازی داشته باشیم .البته ما با آن بخش
از ظرفیتهــای اینترنت و فضای مجازی که موجب
رشد علم ،فرهنگ و آگاهی سیاسی میشود مخالفتی
نداریم اما مســئولیم که اجازه ندهیم مفاسد اخالقی
در فضای مجازی جامعه ما را تهدید کند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما به عنوان مسئوالن
یک نظام دینی ،متولی و مســئول مسائل اجتماعی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

سانسور رسانهای فجایع میانمار نشان از
مظلومیت آنها است
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با صــدور بیانیهای موج
جدید خشونتها علیه مسلمانان در میانمار را محکوم کرد.
متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به این شرح است:
موج جدید خشــونتها توســط ارتش و افراطیــون بودایی در رفتاری
بیرحمانه با آتش کشــیدن منازل ،ســر بریدن کــودکان ،زنده به آتش
افکندن و نسلکشی مردم ستمدیده و از طرفی مسدودکردن کمکهای
بشردوستانه بینالمللی برای مســلمانان روهینگیا توسط دولت میانمار و
همچنین سانسور رسانهای فجایع صورت گرفته توسط رسانههای جهانی،
نشان از اوج مظلومیت و بیپناهی آوارگان روهینگیایی دارد.
اینهمه خشونت ،خونریزی و قتلعام که گفته میشود پشتصحنه این
خشونتها تحریک رژیم صهیونیستی است ،باید با فشارهای بینالمللی از
طرف دولتها ،ملتها و سازمانهای بینالمللی متوقف شود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت شدید این جنایتها،
از مســلمانان آزادیخواه جهان میخواهد ضمن همراهی با مســلمانان
مظلوم میانمار ،فریاد خشــم و اعتراض خود را به ســازمان ملل برسانند
و همچنین از وزارت امــور خارجه انتظار میرود تمام همت خود را برای
جلوگیری از این فاجعه انســانی به کار گیرد تا دیگر شاهد قربانیشدن و
ذبح مسلمانان نباشیم.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان خبر داد

بازداشت متهمان مرگ کولبران بانهای

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان با اشاره به
تشکیل پرونده قضایی در حادثه فوت دو کولبر گفت :تحقیقات
آغاز و متهمین بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان با اشاره به تشکیل پرونده
قضایی در حادثه فوت دو کولبر گفت :تحقیقات آغاز و متهمین بازداشت شدند.
اکبر جوهری دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کردستان ،با اشاره
بــه حادثه فوت دو کولبر در مرزهای شهرســتان بانه گفت :دو کولبر در حال
وارد کردن محموله قاچاق به داخل کشــور بودند که ماموران به سمت آنها
تیراندازی میکنند.
وی گفت :متاسفانه در این ماجرا دوکولبر فوت میکنند .محموله قاچاق این
کولبران مواد محترقه بوده است.
این مقام قضایــی گفت :در این زمینه پرونده قضایی در ســازمان قضایی
تشکیل ،تحقیقات در حال انجام و متهمین شناسایی و بازداشت شدهاند.

سخنان صریح سخنگوی ناجا
درباره گشت ارشاد
ســخنگوی نیروی انتظامی با اشــاره به وظایف پلیس و دیگر
دســتگاهها در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد که نباید کم کاری
دیگر دستگاهها سبب شود تا انجام وظیفه پلیس سبب قرار گرفتن
این نیرو در مقابل مردم شود.
بهگزارش ایســنا ،سردار ســعید منتظرالمهدی در حاشیه آئین اختتامیه دومین
جشــنواره چادرهای آسمانی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :حوزه عفاف
و حجاب حوزه گســتردهای است که فعالیت در آن فرابخشی و نیازمند مشارکت
و همکاری دســتگاههای مختلف با یکدیگر است .وی با بیان اینکه آنچه که بر
عهده ناجا قرار دارد ،بخشی صلبی و بخشی فرهنگی است گفت :تا هر جایی که
نیاز باشــد ما ماموریتهایمان را انجام خواهیم داد اما معتقدیم که اقدامات صلبی
آخرین راه حل برای یک مشــکل اســت و باید با یک سری مسائل و پدیدهها از
همان مبدأ برخورد شــود .منتظرالمهدی ادامه داد :نمیشود یک سدی را خراب
کنیم و بعد در ادامه بخواهیم با بیل جلویش را بگیریم .بنابراین تمام دستگاهها و
بخشهای اجرایی در این حوزه باید وارد عمل شده و وظایف خود را انجام دهند.
منتظرالمهدی با بیان اینکه ناجا به اندازهای که باید انجام شود مأموریتهای خود
را انجام داده اســت ،درباره اینکه ممکن است رفتار برخی مأموران در گشتهای
ارشاد سبب نارضایتی مردم از پلیس شود ،گفت :ما برای تک تک پرسنل در حوزه
امنیت اخالقی دورههای ارتقاء دانش مهارت و ســواد رسانهای را برگزار کردهایم.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به انتقادات برخی دستگاهها از گشتهای ارشاد
گفت :ما حاضریم تمام این دستگاههایی که انتقاد داشته و به وظایف خود نیز عمل
نکردهاند با گشتهای ما بیایند و مستندسازی کنند و هر آنچه را که بهتر بود برای
اجرا پیشنهاد دهند اما به وظایف قانونی خودشان نیز عمل کنند .چرا که پلیس هم
در این حوزه به وظایف قانونی خود عمل میکند .وی با اشاره به دستگاههایی که
به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند ،گفت :نباید کمکاری دیگر دســتگاهها در
کنار عمل پلیس به قانون سبب شود تا نیروی انتظامی در مقابل مردم قرار بگیرد.
نیروی انتظامی یک نیروی کامال مردمی و در راســتای حفاظت از منافع مردم و
خدمت به آنان فعالیت میکند و همانطور که بارها گفته شده ما هیچ اصراری به
انجام اقدامات خارج از قانون نداریم .وی در پاسخ به سوالی درباره فروشگاههایی
که اقدام به عرضه پوشاک نامناسب میکنند ،گفت :در این زمینه نیز پلیس اماکن ما
نظارت دارد .ما تمام تالشمان را میکنیم که اقدامات ما در حوزه عفاف و حجاب به
حوزههای صلبی کشیده نشود .منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی دیگر درباره کمپین
راه اندازی شده از سوی یکی از روزنامهنگاران خارج نشین با عنوان چهارشنبههای
سفید که اقدام به ترویج بیحجابی میکند گفت :پلیس فتا بر فضای مجازی و این
فضاها نظارت دارد و با عامالن آن برخورد خواهد کرد .این کمپین نیز در هفتههای
اخیر افت عضو و مخاطب داشته و تبلیغات و فعالیت آن کمرنگ شده است.

و فرهنگی جامعه هســتیم خاطرنشان کرد :ما باید
تالش کنیم که با وجود همه موانع ،گامهای اساسی
برای مقابله با مفاسد اخالقی برداریم.
اگــر بخواهیــم ،میتوانیم به این هدف برســیم.
برای رســیدن به این هدف به بســیج عمومی مردم
و اجتماعی کردن مقابله با مفاسد اخالقی نیازمندیم.
وزیر کشــور در پایان با اشاره به اینکه با اجتماعی

داوود سلیمانی -فعال سیاسی اصالحطلب

کردن مساله مقابله با آسیبهای اجتماعی و تقویت
ظرفیتهای دینی میتوان با مفاســد اخالقی مقابله
کرد ،گفت :با توجه عقالنی ،برخورد مالیم و اخالقی
و مشــارکت جمعی کارها بهتر پیش میرود اما اگر
الزم باشــد باید برخورد سلبی با شبکههای سازمان
یافتــه ضد دینــی و مذهبی و ضــد اخالقی انجام
داد.
در این جلسه نماینده پلیس فتا و وزارت اطالعات
گزارشــی از وضعیــت مفاســد اخالقــی در فضای
مجــازی ارائه کرده و نمایندگان ســایر دســتگاهها
از جملــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،ناجا،
ســازمان تبلیغات اسالمی ،وزارت آموزش و پرورش،
کمیســیون اجتماعی مجلس ،ســازمان بهزیستی،
بسیج و دادستانی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

عذرخواهی کمسابقه شریعتمداری از ظریف
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان
در توضیحی راجع به یادداشت دیروز خود
و حمله به تیم هستهای و وزیر خارجه از
محمد جواد ظریف عذرخواهی کرد.
شریعتمداری در کیهان نوشت :یکی از برادران
عزیز و انقالبیام از تیتر یادداشــت روز یکشنبه
اینجانب بــا عنوان «مذاکره کردیــد یا دیکته
نوشــتید؟!» گالیه میکرد و بر این باور بود که
تیتر یادشــده حاوی کنایهای اهانتآمیز به تیم
مذاکرهکننده هستهای کشورمان است!
گالیه ایشــان در حالی است که در یادداشت
مورد اشــاره به چنــد نمونــه از بیدقتی تیم
مذاکرهکننده در تدوین برجام اســتناد شــده
و نتیجــه ایــن کمتوجهی را اســتفاده حریف
از واژههــای دوپهلو و «تفســیرپذیر» در متن

برجام دانســته بودیم که امــروزه طرف مقابل
با بهرهگیری از همــان واژههای دو پهلو در پی
تحمیل تفسیر غیربرجامی خود به برجام است.
در یادداشــت مزبور به سندی از «فرد کاپلن»،
روزنامهنــگار معروف آمریکایــی و مؤلف چند
کتاب با موضوع هستهای و جنگ هستهای نیز
اشاره شده بود که نشــان میداد تیم هستهای
کشورمان ،متن پیشنویسی را که آمریکاییها
ق ژنو» تهیه کرده بودند ،بدون
از قبل برای «تواف 
کمترین تغییری پذیرفتهاند و حال آن که مطابق
آن سند ،تهیهکنندگان پیشنویس یاد شده به
دلیل یکســویه بودن این پیشنویس ،انتظار
پذیرش آن از جانب تیم مذاکرهکننده کشورمان
را نداشتهاند.
تیتــر «مذاکره کردید یا دیکته نوشــتید» با

توجه به نکات فوق برای یادداشــت مورد اشاره
انتخاب شــده بود و بدیهی اســت که کمترین
قصد اهانتی به اعضای محترم تیم مذاکرهکننده
کشورمان در میان نبوده است.
با این حال ،اگرچه متن یادداشــت را مستند
میدانم ولــی گالیه برادر عزیزی را که در صدر
این وجیزه به آن اشاره شد نیز ،نفی نمیکنم و
چنانچه از تیتر یادداشت مزبور تلقی اهانت شده
است ،از تیم هستهای کشورمان ،مخصوصا آقای
دکتر ظریف که روی ســخن یادداشت با ایشان
بود پوزش میخواهم.

مجوز انتشار  ۸۹رسانه مکتوب و الکترونیک صادر شد
دبیــر هیات نظارت بــر مطبوعات از
صدور مجوز انتشــار  ۸۹رسانه مکتوب
و الکترونیک در جلسه امروز این هیات
خبر داد.
ســید عالءالدیــن ظهوریــان ،دبیر هیئت

نظارت بر مطبوعات گفت« :در جلســه مورخ
13شــهریور ضمن طــرح موضوعات نظارتی
در حوزه رســانههای مکتــوب و الکترونیک،
شــماری از تقاضاهای صدور مجوز نشــریات
مــورد بررســی قــرار گرفت که طــی آن با

صــدور مجــوز بــرای  89رســانه موافقت
شد».
او افزود« :در این جلســه همچنین با تغییر
وضعیت  77رســانه و تغییر صاحبامتیازی و
تغییر مدیرمسئولی  40رسانه موافقت شد».

ایرانسل بابت اصالح رویه رزرو بسته اینترنتی تذکر گرفت

اپراتور دوم موبایل بسته رزرو را زودتر
از موعــد و پیش از اتمام بســته اصلی
فعال میکند که مصــداق تضییع حقوق
مشــترکان اســت .پیگیری این پرونده
منحر به تذکر به ایرانســل و ارائه مهلت
زمانی برای اصالح این رویه شده است
است.
بهگــزارش فارس ،در مردادماه امســال خبری
عجیب از شــیوه کار اپراتــور دوم تلفن همراه در
رزرو بســته اینترنتی منتشــر شــد که این اقدام
ایرانســل مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان
این اپراتور است.
در این گزارش اعالم شد که در ایرانسل اندکی
مانده به پایان بسته اینترنتی ،بسته رزرو انتخاب و
البته فعال میشود.
اما اشــکال اصلی اینجاست که ،زمانی که هنوز
مگابایتهایی از بسته اصلی باقی مانده ،بسته دوم

همزمان فعال شــده و مهلت زمانی آن حســاب
میشــود که در این صورت اگر حتی مشترک به
هر دلیل اســتفاده از بســته اول را متوقف کند و
بســته اول حتی هیچگاه به پایان نرسد ،بسته دوم
با گذشــت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن
به حســاب کاربر منظور میشود .به این ترتیب در
اغلب مواقع وقتی مشترک استفاده از بسته رزرو را
آغاز میکند بسته کمتر از میزان اعالم شده مهلت
زمانــی مصرف دارد .برای مثال به جای اینکه 30
روز مهلت داشته باشد  25روز مهلت دارد.
در حالی کــه در دو اپراتور دیگــر روال کار به
شــکل منطقی و صحیح انجام میشــود ،به این
صورت که نزدیــک به پایان بســته اینترنتی در
پیامکی به مشترک اطالع داده میشود که حجم
بســته اینترنتی در حال اتمام اســت بســته رزرو
انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید
میشود یا فعال شــدن خودکار بسته مجدد را لغو
کنید و پس از پایان بســته اینترنتی نیز بسته رزرو
برای مشترک فعال میشود.
برای تهیه گزارش ،خبرنگار موضوع را از شرکت
ایرانسل پیگیری کرد که پاسخ اپراتور در راستای
ابهام مطرح شــده نبود و در نتیجه ایرانسل برای
اینکــه چرا بســته رزرو قبل از پایان بســته اول

کوچکینژاد نماینده رشت در مجلس:

ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس در
شرایط کنونی خسارتبار است
جبار کوچکینژاد با اشــاره به برنامه
رئیس صندوق ذخیــره فرهنگیان مبنی
بــر ورود شــرکتهای زیرمجموعــه
صندوق به بورس و فرابورس ،گفت :از
آنجا که تکلیف مالی صندوق به واسطه
اختالسهای صورتگرفته مشــخص
نیست انجام هر نوع تغییری را به صالح
نمیدانم و اگر قرار اســت تغییراتی در
روند کسب سود و نوع سرمایهگذاریها
صورت گیرد بایــد مجلس دقیقا مطلع
باشــد و البته قوانین و اســاسنامه آن
اصالح و تغییر کند.
بهگزارش خانه ملت ،نماینده مردم رشــت در
مجلس شورای اســامی تاکید کرد :اگر رئیس
صندوق دلسوز فرهنگیان است برای بازپسگیری

اموال از دســت رفته آنها تــاش کند نه آنکه
بــه دنبال اعمال سیاســتهای جدیــدی مانند
ورود به بورس باشــد چراکه هنوز میزان سرمایه
و داراییهای شــرکتهای وابســته به درستی
مشخص نیست .رئیس کمیته تحقیق و تفحص
از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شــورای
اســامی همچنین با بیان اینکه اکنون وضعیت
منابع صندوق مشخص نیســت و برای ورود به
بورس باید آمار دقیقی از منابع در دســت باشــد
لذا هر نوع تغییــر و گردش در مال و داراییهای
صندوق میتواند خســارتهایی به دنبال داشته
باشــد ،افزود :اساس و فلســفه صندوق افزایش
تسهیالت فرهنگیان است به همین دلیل مجلس
باید با اصالح قوانین ســهم فرهنگیان را از این
صندوق بیشتر کند.

فعال میشــود پاسخی نداشــت .جز اینکه اپراتور
پاســخگوی مرکز تماس ایرانســل در پاســخ به
کاربران ،اعالم میکند که در قانون ایرانسل روش
اجرا به این شکل است.
اما علیرغم غیرمنطقی بودن مسلم روش فعلی،
اعتراض کاربران ،تایید سازمان ناظر و تاکید مقام
مســئول در این موضوع ،اپراتور دوم تلفن همراه
تاکنــون تغییری در شــیوه رزرو بســته اینترنتی
اعمال نکرده و به نظر میرســد تا جایی که تحت
فشار نهاد نظارتی ناگزیر نباشد روش غلط خود را
اصالح نمیکند .اکنون پــس از چندین بار طرح
موضــوع ،پیگیری جدی ،یــادآوری و مطالبه در
مطالبی با عناوین «ایرانســل رزرو بسته اینترنتی
را پیشخور میکند /شروع بسته رزرو قبل از اتمام
بسته اول»« ،شروع بســته رزرو اینترنت موبایل
قبل از اتمام بســته اول قانونی نیست» و «تضییع
حقوق مشترکان یک اپراتور در سکوت نهاد ناظر/
بســتههای اینترنت موبایل همچنــان پیشخور
میشود» ،کســب اطالع غیرمســتقیم فارس از
رگوالتوری حاکی از این است که «به ایرانسل در
این باره تذکر داده شده و برای اصالح رویه مهلت
در نظر گرفته شده است که صورت عدم اصالح با
اپراتور برخورد خواهد شد».
پلیس پایتخت:

پاساژ عالءالدین
پلمب نشده است
معــاون اجتماعی پلیــس تهران بزرگ
گفت :برخی اخبار منتشر شده در خصوص
پلمب مجتمع تجاری عالءالدین توســط
پلیس صحت ندارد.
سرهنگ مراد مرادی در گفت و گو با ایرنا افزود:
روز سهشــنبه تعدادی دســتفروش در مقابل پاساژ
عالالدیــن با یکدیگر درگیر شــدند که با حضور به
موقع پلیس ،ضمن برقراری نظم و آرامش ،طرفین
دعوا بازداشت شدند.
به گفته وی ،درهمین رابطه  5نفر که سالح سرد
به همراه داشــتند ،بازداشــت و به کالنتری منتقل
شدند .یک منبع آگاه پیش از این گفته بود که بر اثر
وقوع درگیری میان کســبه و دستفروشان مجتمع
عالءالدین ،این پاساژ به صورت موقت بسته شد.

انقالبی و اصالح طلب ،صفتی است که میتوان به مرحوم دکتر ابراهیم یزدی داد.
او سیاست را با صداقت آمیخت .او در عرصۀ کار و تالش چه در اوان انقالب و در همراهی
بــا مرحوم امام (ره) و چه در کســوت دولتمرد انقالبی ،جز بــه منافع ملی و ایندۀ انقالب
نمیاندیشید.
اگر چه بســیاری از انقالبیون با او و مرحوم بازرگان در مشــی سیاسی دارای تفاوت نگاه
بودند ولی وی نه برای قدرت بلکه بر اســاس اعتقاد و شــناخت مناســبات جهانی حرکت
میکرد و در این راه بی هیچ چشمداشــتی آنچه را به صالح انقالب اســامی میدانست با
مرحوم امام و شخصیتهای انقالبی در میان میگذاشت.
او در راه انقالب همگام با امام راحل برای سرنگونی نظام استبدادی و سلطنتی شاه همراه
بود و در این مسیر پیش از انقالب و در خارج از کشور در تشکل سراسری انجمن اسالمی
دانشــجویان آمریکا و اروپا تمامی هم خود را برای روشــنگری و پیروزی انقالب بهکار برد.
وی در پاریــس همراه امــام و در تهران پس از پیروزی انقالب نیــز در کنار امام و انقالب
قرار داشت.
او هم شخصیتی مذهبی و اسالمی و هم شخصیتی وطن خواه بود.
او در سالهای مبارزه قبل از پیروزی انقالب اسالمی همراه شهید دکتر مصطفی چمران
و از یاران او بود .البته او نســبت به صدور صوری و شکلی -و نه فرهنگی  -انقالب اسالمی
اعتقادی نداشــت و پس از انقالب چون مرحوم بــازرگان حرکتهای رادیکال را بر نتافت.
✅ او ادامه جنگ را نیز چون مرحوم بازرگان پس از فتح خرمشــهر به صالح نمیدانســت.
هرچنــد آنان در آن زمان مورد قضاوتهایی چون لیبــرال قرار گرفتند ،ولی بعدها صحت
مشی آنان کم و بیش از جانب شخصیتهای تراز اول مورد تأمل بود .خود مرحوم امام بنا
بــر نقل ،موافق ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشــهر نبودند و از این جهت آنان با امام راحل
دربارۀ جنگ هم نظر بودند.
مرحوم یزدی در بحبوحۀ فضای انقالبی حرکت در مسیر قانون و بدون روشهای افراطی
و تفریطی را  -یعنی آن چیزی که بعدها روش اصالح و اعتدال نام گرفت  -سرلوحه عمل
و رفتار خویش قرار داده بود.
مرحوم دکتر یزدی را باید تکریم کرد نه از آن جهت که الزاماً تمامی افکار و اندیشههای
او مورد قبول اســت بلکه از آنجهت که او اصالحگری معتدل و آگاه به شــرایط داخلی و
جهانی و سیاستمداری صادق و مخلص بود.
اینجانب رحلت ایشــان را به خانواده محترم و ملت و دولت و بهویژه همســران مرحوم و
اعضای محترم نهضت آزادی تسلیت میگویم.

باور تماشاگران و عاشقان فوتبال
ابوالقاسم بهوند-فعال سیاسی اصالحطلب

زنگ لیگ برتر و شــروع دوباره تب فوتبال در شــهرها ،مدتی است به صدا درآمده است.
تقابل خرده فرهنگها و آداب تربیتی شهرها و استانها به خوبی در صدا و تعصب و رفتار
تیمی دیده میشود از آبادان تا تهران از خراسان تا شمال از جنوب و پارس تا اصفهان و...
و چه زیبا! در ال به الی پاسهای فوتبالی ،باور تماشــاگران و عاشقان فوتبال یک شهر و
دیار را به فرهنگ و تربیتی که با آن بزرگ شدهاند ،میبینیم.
وقتی کرنای عشق را از سکوی تماشاگران مسجدسلیمان ،وقتی شیپور غیرت را از آفتاب
ســوختههای آبادان ،وقتی بوســۀ احترام به بزرگتر را از تربیت یافتگان باشگاه رامهرمزی،
وقتی عشــق به همتباری را در بچههای فوتبال دوســت رودزرد ،وقتی تعلق خاطر به مام
وطن را از پارس جنوبی در بوشهر خونگرم ،وقتی یزلۀ صداقت و توجه را از بچههای صاف
و سادۀ اهواز ،وقتی سرود امامم رضا را از مشهد و ...وقتی اینها را میبینیم بی-درنگ فقط
سکوت میکنیم و مات تصویرشان میشویم.
وه! که چه لحظههای بکر و ماندگاری را در ذهنت ثبت میکنی ،شــوق بودن در میان
این جمع چنان ترا میگیرد که بی اختیار اشــک شوقت سرازیر میشود و شاد و مغرور از
این پیوندهای ناگسستنی ...
پیوند آداب و فرهنگهای عمیق این ســرزمین ،به خوبی با ورزش گره خورده و ریشــه
دوانده است.
ریشههایی به قدمت تاریخ.
صفحۀ ســبز و زمینهای خاکی و ســکوهای گرم از هیجــان و محبت ،همچنان روح و
جسمت را نشاط میبخشد.
الزم میدانم از زحمات همراهان و تماشاگران تیمها ،بهویژه مربیان خوب رامهرمزی که
در درس فوتبال خود ،احترام و ادب را به نونهاالن و نوجوانان میآموزند تشــکر و ســپاس
فراوان نمایم.
درود بر مربیان متعهد و اخالق مدار شهرمان رامهرمز
خبر
سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

نگرش جهادی باید در دانشگاهها نهادینه شود
سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :نگاه و نگرش جهادی که همواره
مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
ارکان اجرایی کشور نهادینه شود.
به گزارش ایســنا ،دکتر سید ضیاء هاشمی در دیدار با رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی با
بیان اینکه اکنون حدود  ۴.۵میلیون دانشجو در دانشگاههای کشور تحصیل میکنند ،افزود:
الگوی جهاد و جهاد دانشــگاهی ،الگوی موفقی بوده اســت و جهاد دانشگاهی یکی از ارکان
آموزش عالی بوده ،هست و خواهد بود.
دکتر هاشــمی با بیان اینکه حضور جهاد دانشــگاهی در دانشــگاه ها و موسسات آموزش
عالی رخدادی مفید بوده و برکات زیادی داشته ،از آمادگی این وزارتخانه در حمایت از طرح
جهاد دانشگاهی برای اشــتغال و کارآفرینی فارغ التحصیالن و دانش آموختگان دانشگاهی
خبرداد و گفت :برنامه های پیشــنهادی جهاد دانشــگاهی در خصوص اشتغال و اشتغالزایی
فارغ التحصیالن دانشگاهی به طور جدی مورد توجه و حمایت وزارت علوم قرار خواهد گرفت.
سرپرســت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به ظرفیت و توانمندی دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی اشــاره کرد و افزود :باید از دانشــگاه به عنوان فرصتی برای توسعه و پیشرفت
کشور استفاده شود.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم ،رئیس جهاد
دانشــگاهی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه جهادی سرپرســت وزارت علوم گفت :جهاد
دانشگاهی بازوی فکری و اجرایی برای وزارت علوم ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی محسوب
می شود.
دکتر ســید حمیدرضا طیبی با بیان اینکه جهاد دانشــگاهی در حوزه های علم ،پژوهش،
فنــاوری و نوآوری از تجربیات خوبی برخوردار اســت افزود :نیروهــای جوان ،خوش فکر و
متخصــص با رویکرد جهادی می توانند امورات کشــور را در حوزه هــای اجرایی و آموزش
عالی مدیریت کنند .وی در پایان گفت :ایجاد تعادل بین مطالبات متنوع دانشــگاهیان اعم
از اســتادان و دانشجویان ،ظرافت هایی را می طلبد که دکتر هاشمی سرپرست وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از این توان برخوردار است.

