هربامداد در سراسر کشور
وزیر بهداشت :نمیشود هم کار کرد و هم کتک خورد

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

قاضیزادههاشمیهم
به جمع ژنرالهای مردد
پیوست
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وداع جانسوز با آتنا
4

روحانی:

اقلیتی کوچک نمیتواند

برای یک ملت
تصمیمبگیرد
3

نگاه مثبت ایران
برای بازسازی عراق
2

زمزمهریاستفرهادرهبر

بر دانشگاه آزاد شدت گرفت

والیتی حجت را
تمام میکند
3

وزیر دفاع :تجهیزات
نیروهای مسلح توسط
وزارت دفاع تهیه میشود
2

یادداشت

توئیتر بد
توئیت خوب
مجید ابهری  رفتارشناس

ورود هر فناوری به جامعه اگر با بسترســازی
فرهنگــی و کاربردی همراه نباشــد بیش از
امتیازات و محاســن ،آسیب و عوارض وارد آن
جامعه میکند.
یکی از شــاخصترین فرآیندها در مورد بحث
امروز فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی
هستند .به درســتی معلوم نیست که چگونه
ناگهان فضــای مجازی این گونــه در جامعه
همهگیر شــد .از گروههای مختلف ارتباطی تا
شبکههای مجازی در فضای سایبری به یکی
از اصلیترین راههای ارتباطی تبدیل شده و در
اقشار مختلف از نظر سنی ،علمی ،فرهنگی و
اجتماعی گسترش یافت .البته امتیازات و ابعاد
مثبت فرآیند ســایبری قابل انکار نیســت اما
عوارض و مشــکالت فرهنگی که در این مدت
به جامعــه تحویل گردید نبایــد از نظر دور
گردد و ممکن اســت بعضی از صاحب نظران
آســیبها و ضایعات اجتماعی و فرهنگی این
هدیه هزاره ســوم را اجتناب ناپذیر و ضروری
تشــخیص دهند امــا از نگاه رفتارشناســی
نمیتوان به بهانه مرحله آزمایشــی و آموزشی
توسط این فرآیند فناوری آسیبهای گسترده
آن را نادیده گرفت .نهادهای فرهنگی همزمان
بــا ورود این فناوری باید همــراه با خانوادهها
و نهادهای آموزشــی و فرهنگی بسترســازی
کاربردی را مهیا میســاختند .اما متاســفانه
شیوع گسترده و ویروسی این گونه ابزار فرصت
حتی آموزش مقدماتی به خانوادهها را گرفت و
آحاد جامعه را دچار یک چالش تاریخی کرد به
شــکلی که امروز در دستان کودکان دبستانی
تلفن همراه با تمام متعلقات دیده میشــود.
این رقابت پذیری در بیــن خانوادهها و ترس
از عقدهای شدن فرزندان باعث شده صفحاتی
در شــبکههای مجازی درست شود که از بچه
پولدارها تا شــاخها و تا ارتباطات غیرمنطقی
و کالهبرداریهــای برخط توســط این فضا
صورت گیرد .در میان بهرهگیریهای مختلف از
رسانهسایبریبایدبهتوئیتراشارهکردکهامروزهبه
یکی از ابزار گفتمان سیاسی ،فرهنگی و تبلیغی
اجتماعی تبدیل شده است .البته الزم به گفتن
نیست که بسیاری از شبکهها براساس قانون در
کشور فیلتر و خارج از دسترس هستند .اما در
کنار آن باید به حل المسائل فیلترشکنها اشاره
کــرد .اگر برای دروس کالســیک ،کتابهای
کمکی چاپ و عرضه شــده برای رســانههای
مجازی نیز فیلترشکن یا وی پی ان به سادگی
قابل دسترس است که دسترسی به رسانههای
اجتماعی را مقدور میسازد.
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علیرغم آنکه همچنان برخی با توافق هستهای مخالفت می کنند
دیروز یکی از نمایندگان اصولگرا در صحن مجلس

میزان تحریمهای لغو شده پس از برجام را افشا کرد

 919تحریم لغو شده
با برجام بی اثر!
آفتاب یزد -محمد مهدی حسیننیا :بیش از یک هفته
جنجال آفرینی دلواپسان در خصوص قرارداد نفتی ،سرانجام
آن چــه نه بر مبنــای ادعای آن ها ،بلکه بر اســاس حقیقت
موجود منفعت ملی را تأمین می کرد ،درخانه ملت اتفاق افتاد.
طرح سه فوریتی برای توقف توتال متوقف شد و نمایندگان از
اظهارات بیژن نامدار زنگنه مطمئن تر از قبل شدند که توتال
منافاتی با منافع کشور ندارد .فارغ از حاشیه های پیش آمده
در خصوص نامه دلواپسان بهارستان و آن چه میان کواکبیان
و ذوالنور رخ داد ،نکته جالب دیگری در سخنان یک نماینده
اصولگــرا نمود پیدا کرد که از قضا ،آن هــم با رفتار ،گفتار و
طرز فکر منتقدان دستاوردهای بین المللی دولت در تضاد بود.
حشــمت اهلل فالحت پیشــه از لغو نزدیک به هزار تحریم در
دوران پسابرجام خبر داد.
خبر ســاده بود و کوتــاه؛ در هیاهوی موافقــان اکثریت و
مخالفــان در اقلیــت که البته از آن ها جــز این هم انتظار
نمــی رفت ،نماینده اصولگرای مردم اســام آباد جمله ای
تاریخی گفت که خوب اســت مخالفان هنوز سفت و سخت
برجــام آن را از زبان یکی از نزدیکان خود ،دوباره وچندباره

سرمقاله

صدای تو
همیشه خوب است
آیت قیصربیگی  فعال سیاسی

حنجــره ای که با نام امام خمینی(ره) به دنیا
معرفی شــود ،هیچگاه خراب نمی شود و
از کار نمی افتد .روحانی جزء اولین نفراتی
بود که در روزهای ســخت دوران انقالب
اولین بار بنیانگذار کبیر انقالب اســامی را
با عنوان امام خمینی ملقب نمود .آن هنگام
که رحلت غریبانه حاج آقا مصطفی خمینی
در ســال  1356سراســر ایران را در ماتم و
اندوه فرو بــرد ،مریدان و عالقمندان امام در
سراسر ایران با برپایی مراسم گرامیداشت،
یاد حاج آقا مصطفی را گرامی داشتند و به
تجلیل از مبــارزات حضرت امام پرداختند.
دریکیازآنمراسمهایمعنویحجـتاالسالم
والمســلمین حســن روحانی روی منبر
میرود و به ســخنرانی می پردازد .وی در
فرازی ماندگار از صحبت هایش خطاب به امام
امت چنین می گوید؛ «ای ابراهیم عزیز! همه
امتحانات سخت و بزرگ برای تو پیش آمد.
ا ّما آخرین امتحان را هم باید بگذرانی که« :إ ِ َّن
ین» آن زمان آزمایش بزرگ
َه َذا ل َ ُه َو الْبَ َل ُء ال ْ ُمب ِ ُ
و آشکار مربوط به اسماعیل عزیزت میباشد.
آنگاه که همهی امتحانات و آزمایشات را با
یم
موفقیت پشت سر گذاشتیَ « ،وإِذِ ابْتَ َلى إِب ْ َراهِ َ
َرب ُّ ُه ب ِ َکل ِ َم ٍ
ال إِنِّی َجاعِ ُل َ
ات َف َأتَ َّم ُهنَّ َق َ
ک لِلنَّ ِ
اس
إ ِ َما ًما» آنگاه تو به مقام واالی امامت میرسی.
امامت مقامی اســت که آخرین امتحان آن،
امتحان فرزند است.

مرور کنند .حشــمت اهلل فالحت پیشــه که غالبا بر سبیل
اعتدال و انصاف قدم بــر می دارد در ضمن دفاع از قرارداد
توتال که خود دســتاورد امضای برجام و لغو تحریم هاست،
خبر داد 919« :نوع تحریم در دوران پســا برجام برداشته
شده که  ۲۴۵تحریم باقی مانده است .ماحصل تالش ها آن
اســت که آمریکا را در کنج قرار داده و با ســایر کشورهای
دنیا کار می کنیم».
ادعای بی برهان و پر تکرار

می گفتند برجام هیــچ تأثیری ندارد .گفتند اصالح طلبان و
حامیان دولت در عمل انجام شده قرار گرفته اند و مجبورند از
برجام حمایت کنند .نمایندگان جمهوری اسالمی در مقابله با
دشمنان را خائن خطاب کردند و کار را به جایی رساندند که
رهبری معظم سخنرانی کنند و از تیم مذاکره کننده هسته ای
با تعابیری مانند «امین ،غیور ،شــجاع و متدین» نام ببرند و
با تأکید بر آگاهی خود از روند مذاکرات ،از هیئت دیپلماسی
دولت حمایت کنند.
ادامه در صفحه 11

سقوطیکراکت
درکربال

منابع عراقی از اصابت یک راکت
به منطقهای در شــمال شــرق
کربال خبــر دادند .بــه گزارش
ایســنا ،به نقل از شبکه خبری
سومریه نیوز ،منابع عراقی اعالم
کردند :یک راکت روز چهارشنبه
به محله نیسان از توابع شهرک
الحسینیه در شمال شرق کربال
اصابــت کرده اســت .این منبع
گفــت :مشــخص نیســت که
چه طرفی این راکت را شلیک کرده
و هنوز میزان تلفات مشــخص
نیســت امــا آمبوالنسهــا و
خودروهای پلیس به این منطقه
اعزام شدهاند .همچنین کمیته
امنیتی شورای استانداری کربال
روز چهارشنبه از کشف و ضبط
خودروی بمبگذاری شــده در
نزدیکی مرقد حضرت عون (ع)
یکی از فرزندان حضرت علی (ع)
در شمال کربال خبر داد .عقیل
المســعودی ،رئیس این کمیته
به سومریه نیوز گفت :نیروهای
پلیس توانســتند این خودروی
بمبگذاری شــده را کشــف و
ضبط کننــد .این خودرو حاوی
ماده ســی فور شــدید االنفجار
و نیز بمبهای دستســاز بوده
که نیروهای امنیتی توانســتند
آن را خنثی کنند.اســتان کربال
جزو استانهای امن عراق است
امــا برخی مواقع ممکن اســت
انفجارها یــا حمالت جزئی این
استان را هدف قرار دهد.
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ادامهجنجالها
در خصوص ناراحتی
حنجرهروحانی
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لبخند
رضایتمجلس
از قرارداد توتال
زنگنهدفاعکرد
طرحاقلیت
ازدستورکارخارجشد
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