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باالخره، هوای ناپاک
به »پاستور« هم رسید

دستور ویژه رئیس دولت برای وضعیت آلودگی هوا 
در شهرهای صنعتی و پایتخت
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روابطی که ضوابط را از میان می برد
چند ماه قبل برای یک سفر کاری سوار هواپیما شدم، 
میهمانداران  و  خدمه  به  عادت  طبق  هواپیما  داخل  در 
پرواز سالم کردم و در کمال تعجب پاسخ خاصی از ایشان 
نگرفتم، حافظه تاریخی من خاطرنشان می کرد که سابق 
بر این میهمانداران با روی خوش به مسافران سالم و خیر 
مقدم می گفتند اما این بار حتی پاسخ سالم من را هم با 
بی میلی می دادند. با خود گفتم شاید اتفاقی امروز برایشان 
افتاده و نباید زود قضاوت کنم، اما به دالیلی سفر کاری 
من هر هفته یک بار ادامه پیدا کرد و در دفعات بعدی هم 
چندین بار با این شرایط مواجه شدم، هرچند در برخی از 
پروازها کمی رفتار بهتر بود ولی در کل مطلوب و خوشایند 
و البته مطابق با استانداردهای بین المللی نبود، بیشتر که 
دقت کردم مالحظه کردم حتی برخی هنگام خواندن متن 
خوش آمد گویی و قوانین پرواز به زبان انگلیسی ایراد دارند و 
بعضا کلمات را به خوبی تلفظ نمی کنند و حتی  برخی اوقات 

کلمات را اشتباه می گویند!  
با خود گفتم مگر نباید پرسنل پرواز تسلط مناسب به زبان 
انگلیسی داشته باشند؟ همین امر باعث شد به این فکر  فرو 
بروم که چرا ضوابط برای استخدام ها درست رعایت نمی شوند ؟ 
آن هم زمانی که بسیاری متقاضی همین کار هستند و اتفاقا 
شرایط استاندارد و مطلوب و سواد الزم را هم دارند! آیا به راستی 
خطوط هواپیمایی نمی توانند افرادی را مطابق با استانداردهای 
بین المللی جذب کنند؟ چه اتفاقی باعث می شود بعضا نفراتی 
خارج از شرایط مطلوب استخدام شوند؟ بیشتر که فکر کردم 
خاطرم آمد این درد فقط در خطوط هوایی نیست و به هرجا که 
می نگری افرادی را می بینی که تناسبی چه از لحاظ تحصیلی 
و سواد و چه از لحاظ کارایی و استعداد با آن موقعیت شغلی 
ندارند و شاید همین مساله باعث شده کیفیت خدمات و تولید 

با نوسانات بسیاری مواجه شود.

آرین احمدی سرمقاله

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: این روزها دشمنان 
)رژیم صهیونیستی( قصد دارند با کشورهای اسالمی روابط 
خود را عادی سازی کند که امت های اسالمی باید به این 
توطئه جدید دشمن صهیونیستی توجه کنند و با کمک همه 
امت اسالمی آنقدر هزینه این کار باال برود که کسی جرأت 

چنین کاری نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی صبح روز چهارشنبه، ۱۴ دی ماه در اولین اجالس 
بین المللی مکتب شهید سلیمانی که به مناسبت سومین 
با حضور  اسالم  بزرگ جهان  این شهید  سالگرد شهادت 
در  مقاومت  رهبران جبهه  لشگری،  و  مسئوالن کشوری 
منطقه و فعاالن حوزه جهان اسالم از کشورهای مختلف 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلومی 
شهید  روح  به  درود  با  و  شدند  اسالمی  عزت  باعث  که 
جهان  و  قدس  شهدای  المهندس،  ابومهدی  و  سلیمانی 
اسالم، گفت: همچنین به روح امام )ره( درود می فرستم 
که با ایمان به مردم و راه و روشی که انتخاب کرد توانست 
چنین تحولی را در این مقطع زمانی در جهان اسالم رقم 
بزند. امامی که هم باعث تجدید حیات مجدد اسالم و هم 
باعث عزت مسلمانان شد. امام بزرگواری که هیچ کالمی 

جز برای خدا نگفت و هیچ گامی جز در راه خدا برنداشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: 
ما ثمرات و معجزات بزرگی از انقالب اسالمی را در طول عمر 
انقالب که بیش از ۴ دهه از آن می گذرد دیده ایم اما معتقدم 
مهم ترین معجزه انقالب اسالمی این بود که این تحقق زمینه 
تربیتی و اراده و باور را برای جوانان و امت اسالمی به وجود 
آورد. امروز تربیت و پرورش اسالمی کادرهای جوان بر اساس 

فرهنگ قرآنی از مهم ترین معجزات انقالب اسالمی است.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز گرد هم آمدیم که یکی از 
این فرزندان انقالب به عنوان معجزه انقالب، قدرت عظیم 
مردمی و جوانان انقالب و امت اسالمی را ببینیم، عنوان 

کرد: شهید سلیمانی پیش از پیروزی نقالب اسالمی و از 
زمان آغاز آن جوانی بود که در یک روستای دورافتاده در 
کرمان به نام قنات ملک و در یک خانواده ساده چشم به 
جهان گشود. زمانی می گفت ما تا ۷ سالگی معنای کفش 
به پا کردن را نمی دانستیم و با پای برهنه راه می رفتیم؛ 
اهل  قرآن،  از مکتب  اسالمی  انقالب  که  است  گونه  این 
بیت)ع(، ایمان به خدا و مردم، تربیت درست، در کنار هم 
قرار گرفتن چنین جوانان روستازاده ای شکل گرفته که با نان 
حالل پرورش یافته و برای جهان اسالم ساخته شدند و این 

اتفاقات از معجزات انقالب اسالمی است.
قالیباف ادامه داد: امروز اینجا جمع شده و حرف از مکتب 
شهید سلیمانی می زنیم که در حقیقت تربیت یافته مکتب 
یک  را  سلیمانی  شهید  امروز  ما  است.  امام)ره(  حضرت 
شخصیت جامع می دانیم که جامعیت این شهید از این 
جهت است که او در انقالبی تربیت شد که زیست خود این 

انقالب یک زیست جامع است. او در مکتب امامی تربیت 
شد که خود جامع االطراف بوده و هست.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به شخصیت شهید 
سلیمانی گفت: او در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، 
نظامی، اخالقی و رفتاری، ارتباط با اقشار مختلف، یک جا 
فرمانده، یک جا پدر، یک جا برادر، یک جا رزمنده و یک 
جا فرمانبر است. زمانی که از جامعیت شهید سلیمانی می 
گوییم یعنی ایشان جمع اضداد است. از ویژگی های او این 
است که غضب او از دل رحمت بلند می شود و از دیگر 
دالیل جامعیت های او این است که در عین اینکه بسیار 
لطیف است، مقتدر نیز هست. شهید سلیمانی در جمع 
فرزندان شهدا در اوج اقتدار با لطافت حاضر می شد. او 
اگرچه یک منتقم است اما یک انسان باگذشت و با محبت 

هم هست.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه 
دشمن صهیونیستی امکاناتی دارد که با امکانات آنها در 
میالدی  دهه ۶۰  در  نیست، گفت:  قیاس  قابل  دهه ۶۰ 
کشورهای کشورهای عرب تنها چند روز توانستند مقابل 
رژیم صهیونیستی مقاومت کنند که آن هم با حمایت یکی 
از ابرقدرت ها بود اما جوانانی این روزها هستند که با اتکا 
به مکتب قرآن و اهل بیت)ع( و سنت های الهی توانستند 
عظمت و عزت بیافرینند. غزه، کرانه باختری و سرزمین 
های اشغالی را ببینید که در همه آن ها این روزها دشمن 
صهیونیستی تحت فشار هستند، در حالی که در محاصره 
ظالمانه ای در همه ابعاد نیز هستند. به جنگ ۳۳ روزه 
و به اتفاقات روزهای اخیر در موضوع مشخص کردن خط 
مرز دریایی برای برداشت گاز در لبنان بنگرید که نمادی از 
عظمت های نظام اسالمی و جبهه مقاومت است که وقتی 
به دشمن نهیب می زند می تواند به دشمن این گونه مسلط 

شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تکیه بر مردم راه شهید 

این  کرد:  عنوان  است،  مقاومت  جبهه  راه  و  سلیمانی 
ویژگی ها کجاست؟ چگونه شهید سلیمانی داعش را شکست 
داد؟ چگونه هیمنه آن را شکست؟ با ایمان به خدا و با 
ایمان به مردم. ترامپ گفت ۷ میلیارد دالر در منطقه هزینه 
کرده ایم اما هواپیمای من مجبور شد در یک فرودگاه نظامی 
و بدون چراغ بنشیند چرا که امنیت نداشت در حالی که 
شهید سلیمانی با مردم، با آنهایی که طعم فقر را چشیده 
اند و مستضعفین واقعی هستند به میدان آمد. این مردم 
همان کسانی هستند تا انتهای خط ایستادند که فاطمیون و 
زینبیون از آنها هستند. امروز همه جبهه مقاومت از افرادی 
هستند که با سازماندهی شهید سلیمانی و اعتقاد وی به 
خدا و مردم، توانست در مقابل همه تکنولوژی غرب ایستاده 

و موفق شود.
قالیباف ادامه داد: این روزها دشمنان )رژیم صهیونیستی( 
نیز قصد دارند با کشورهای اسالمی روابط خود را عادی سازی 
کند که امت های اسالمی باید به این توطئه جدید دشمن 
صهیونیستی توجه کنند و با کمک همه امت اسالمی آنقدر 
هزینه این کار باال برود که کسی جرأت چنین کاری نداشته 

باشد.
اینکه  بیان  با  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دشمنان با حرکت های اجتماعی، اقتصادی و جنگ ترکیبی 
در فضای رسانه ای قصد دارند اتحاد و باور مردم را از بین 
ببرند، تاکید کرد: شهید سلیمانی با شهادت خود نشان داد 
که انقالب اسالمی و مکتب امام)ره( در دنیا زنده است؛ 
امروز شهدای جبهه مقاومت، بزرگان و مبارزان این جبهه 
نشان دادند که این جبهه زنده و پویاست و مردم و امت 
اسالمی یکپارچه در این عرصه تالش و مجاهدت می کنند 
و وعده خدا به مؤمنان است که اگر در راه او مقاومت و 
ایستادگی کردند، پیروزی و عزت آنها تضمین شده است 
؛ امیدوارم همه ما در مسیر شهدا و امام شهدا)ره( پیش 

برویم.

محمدباقر قالیباف: 

وابط با رژیم صهیونیستی را باال ببریم باید هزینه های عادی سازی ر
اخبار

وزیر ارتباطات: 
موضوعی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، 
برای ما همه مردم خاص هستند.

به گزارش ایرنا،   عیسی زارع پور در حاشیه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: 
چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس 
مصوبه ای که از سال ها پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها 

دسترسی وسیع تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.
وی درباره روند توسعه و پیشرفت طرح فیبرنوری افزود: طرح فیبر نوری منازل و 
کسب و کارها طبق روال جلو می رود. بیش از دو میلیون پوشش ایجاد شده است 
و از رسانه ملی می خواهیم شیرینی این سرعت باال در شهرهای مختلف را به مردم 
بگوید و تبلیغ کنند در حال حاضر از این دو میلیون ظرفیت، فقط ۳۰۰ هزار ظرفیت 

در حال استفاده است.

محبی نجم آبادی: 
دولت تا پایان دی الیحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تقدیم الیحه برنامه هفتم به مجلس تا 
پایان دی ماه خبر داد.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه  روند تدوین بودجه 
سالیانه از فروردین هر سال شروع می شود، گفت: امسال سیاست های کلی برنامه 
در شهریورماه در مجمع تشخیص مصلحت اعالم شد که قطعا این موضوع بر روند 
تدوین بودجه اثر می گذارد. بدین معنا که دولت باید بازنگری در بودجه تدوین شده 
داشته تا بر اساس سیاست های کلی باشد. وی با تاکید بر اینکه باید الیحه بودجه 
در چارچوب برنامه هفتم تدوین شود، گفت: بیش از ۱۲ کمیته در سازمان برنامه و 
بودجه برای تدوین الیحه برنامه هفتم تشکیل شده و آنها در حال آماده کردن برنامه 
هستند؛ دولت هم اعالم کرده تا یکی دو هفته آینده یعنی حداکثر تا پایان دی ماه 
الیحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می کند. این نماینده مجلس ادامه داد: با 
تقدیم الیحه برنامه هفتم، مجلس می تواند بودجه را در چارچوب آن مورد رسیدگی 
قرار هاد؛ در همین راستا ممکن است این دو الیحه به موازات یکدیگر در مجلس 
بررسی شده و بودجه در چارچوب برنامه مورد توجه قرار گیرد البته عده ای معتقدند 
که بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود. در نهایت باید منتظر ماند و دید که 

مجلس چه تصمیمی می گیرد.

هیچ بعید نیست که طی یک ماه آینده کرونا مجددًا 
دامن گیر کشور شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
»هیچ بعید نیست که طی یک ماه آینده کرونا مجدداً دامن گیر کشور ما شود«، 
اظهار کرد: با توجه به فصل سرما و شرایط موجود افزایش گردش ویروس و شیوع 

سویه های جدید کرونا، احتمال شیوع مجدد افزایش یافته است.
سید مرتضی خاتمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به استمرار شیوع کرونا در 
دنیا گفت: همانطور که ناظران و کارشناسان داخلی و بین المللی تاکید دارند، 
 خطر شیوع کرونا همچنان باقی است و هیچ کسی ادعای پایان کرونا را مطرح نمی 
کند و خیز کرونا که در شرق و غرب دنیا در حال رخداد است، این موضوع را به 
اثبات می رساند. وی با بیان اینکه » بعید نیست که طی یک ماه آینده کرونا مجدداً 
دامن گیر کشور ما شود«، اظهار کرد: با توجه به فصل سرما و شرایط موجود افزایش 
گردش ویروس و شیوع سویه های جدید کرونا، احتمال شیوع مجدد افزایش یافته 
است؛ بنابراین باید خود مراقبتی و دیگر مراقبتی مورد توجه همه مردم قرار بگیرد 
و استفاده از ماسک در مجامع عمومی از سر گرفته شود. نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئوالن ذی ربط باید در این رابطه تدابیر 
الزم را از نظر امکانات و نیروی انسانی فنی و خدمات بستری و سرپایی بیندیشند 
و همچنین از نظر واکسیناسیون در آمادگی کامل باشند؛ در این زمینه اخیرا طی 
نامه ای از طرف کمیسیون بهداشت و درمان به ریاست محترم جمهوری نوشته 
شد، نسبت به احتمال شیوع مجدد کرونا در کشور و نیز ضرورت تشکیل جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید شد. امیدواریم با تشکیل جلسه ستاد ملی کرونا بر 

مراقبت های ستادی و همین طور محیطی تاکید گردد.

محمد مخبر: 
دولت به دنبال تحول آفرینی و بهبود معیشت مردم است

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز چهارشنبه به ریاست معاون اول 
رئیس جمهوری برگزار و تصمیمات الزم برای جهش در اجرای کریدور ترانزیتی 

شمال-جنوب و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به جامعیت سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و اختیارات ستاد فرماندهی گفت: این ستاد از ظرفیت ها و 
اختیارات ویژه ای برای حل مسائل کشور برخوردار است که باید حداکثر استفاده 

را از آن انجام دهیم.
وی افزود: طرح های منتخب و اولویت دار اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه 
ستاد به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری خواهد شد و درصورت بروز موانع 
و نیاز به تسهیل گری، در جلسات صحن ستاد مصوبات الزم را خواهیم داشت.

مخبر اضافه کرد: دولت مصمم است که طرحهای اولویت دار اقتصاد مقاومتی 
که منجر به تحول آفرینی و تقویت اقتصاد و بهبود معیشت مردم می شود را 

دنبال نماید و به نتیجه برساند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به طرح جهش کریدور ترانزیتی 
شمال – جنوب خاطرنشان کرد: ظرفیت ها و موقعیت استثنایی کشور برای 
توسعه ترانزیت، مزیتی خدادادی و بسیار ارزشمند است و ضرورت دارد با 
برنامه ریزی دقیق و تالش حداکثری، روند تکمیل و بهره برداری از این کریدور 

را تسریع کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن 
و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از 
فعالیت های دبیرخانه از آغاز سال ۱۴۰۱ در جهت شناسایی طرح های اولویت 
دار کشور ارایه کرد و سپس دو طرح اولویت دار و تحول آفرین مورد بررسی 

قرار گرفت.
بر این اساس طرح »جهش کریدور ترانزیتی شمال« جنوب شامل ۶ اقدام 
و پروژه زیرساختی توسط وزارت راه و شهرسازی و طرح »توسعه زنجیره ارزش 
نفت و گاز« شامل ۱۶ پروژه کالن توسط وزارت نفت، ارائه و تصویب گردید.

طرح »جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب« با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت 
ریلی کشور به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم 
سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به مفهوم »توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای 
منطقه« قرار می گیرد.احداث و تکمیل ۵ پروژه زیرساختی در کریدور شمال 
جنوب و یکپارچه سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره وری، ۲ محور اصلی 

این طرح است.

همچنین طرح »توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز« با توجه به اهمیت توسعه 
زنجیره ارزش نفت و گاز به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد امنیت 
انرژی و مقاوم سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل مواد ۱۳ و ۱۵ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم »کاهش خام فروشی و افزایش و پایدارسازی 
درآمدهای زنجیره نفت و گاز« قرار می گیرد.ارتقاء و بهینه سازی ۷ پاالیشگاه، 
احداث ۳ پتروپاالیشگاه، اجرای ۲ طرح تامین خوراک پتروشیمی و احداث ۴ 
واحد بزرگ پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش باالدستی، ۴ محور اصلی این 

طرح است.
پیشبرد  و  پیگیری  مقاومتی وظیفه  اقتصاد  فرماندهی  گفتنی است ستاد 
»اقدامات اولویت دار، جهشی و فوق العاده« به منظور مقاوم سازی سازی 
در دولت  این ستاد  رویه  دارد.  بر عهده  را  اقتصادی  تحول  ایجاد  و  اقتصاد 
سیزدهم »تصویب طرحهای منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق 
اقتصاد مقاومتی« و »پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول 

نتیجه« است.
بر این اساس، طرحهای منتخب و مصوب ستاد به صورت مستمر توسط 
دبیرخانه ستاد در معاونت اول از دستگاه های متولی پیگیری شده و تسهیل 

گری های الزم برای آن صورت خواهد پذیرفت.

نباید کسانی را که حجاب ضعیف نباید کسانی را که حجاب ضعیف 
دارند، دارند، متهممتهم کرد کرد
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زخم کاری آمریکا به برجام

شرح در صفحه  7

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

گروه بین الملل - ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته بار دیگر اعالم کرد که کشورش  
بر احیای برجام متمرکز نیست.

وی در نشست خبری خود بدون اشاره به بدعهدی های کشورش در قبال برجام مدعی شد: »ایرانی ها 
فرصت بازگشت آسان به برجام را از بین بردند. آنها این کار را در ماه سپتامبر و زمانی انجام دادند که به 
توافقی که از نظر همه نهایی شده بود، پشت کردند. از آن زمان تاکنون، برجام در دستور کار ما نیست.
صحبت های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل نیز روز سه شنبه مدعی شده بود ، تل آویو تمام تالش خود را برای ممانعت از برجام انجام 

می دهد.
نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه هنوز هم احتمال احیای توافق هسته ای ایران وجود دارد، مدعی 
شد که تل آویو تمام تالش خود را برای ممانعت از آن انجام می دهد. وی طی سخنرانی در اولین جلسه 
کاری کابینه جدید رژیم صهیونیستی، گفت:   ما هر کاری انجام خواهیم داد تا از بازگشت به توافق 
بد هسته ای جلوگیری کنیم. برخالف تصور عموم، توافق خطرناک هسته ای لغو نشده است. من فکر 

می کنم این احتمال هنوز وجود دارد. ما این کار را خواهیم کرد«.
در همین حال روز دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست با رسانه ها گفت که 
توپ احیای برجام در زمین آمریکا قرار دارد و علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
نیز در گفت و گو با ایلنا تاکید کرده بود: خبر جدیدی وجود ندارد. اما چارچوبی که ما در حال ادامه 
مذاکرات هستیم، بر اساس محورهایی است که بتوانیم مولفه های اصلی و اساسی مدنظر جمهوری 
اسالمی ایران را در فرآیند تدوین پیش نویس توافق مدنظر پیگیری کنیم و امروز هم در حال پیگیری 

است. یعنی هیچ تفاوتی با قبل نکرده است. 

گسترش زمین های کشاورزی 
وی عرصه تاریخی ر

 ترانه علیدوستی
آزاد شد

این دهه شصتی های 
مجرد!

دادخواهی مردم برای جلوگیری از 
تعرض به »شهر کهن نرماشیر«

وکیل مدافع ترانه علیدوستی از 
آزادی موکلش با تودیع وثیقه خبر داد

وضعیت تجرد قطعی در  زنان و 
نسل های دهه 60 و 70 بررسی شد
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