دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

از وین چه خبر؟

بازگشت موقت مذاکرهکنندگان

بر اساس تفاهم انجامشــده میان روسای هیئتها ،مذاکرهکنندگان
ارشد جمهوری اســامی ایران و سه کشور اروپایی عصر دیروز برای
انجام امور مربوط به سمتهای سیاسی خود و برخی مشورتها ،موقتا
به مدت دو روز به پایتختها بازخواهند گشت.
به گزارش ایســنا ،با این وجود ،مذاکرات کارشناسی همچنان بدون
وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشــت مذاکرهکنندگان ارشد به معنی
توقف دور هشتم مذاکرات نیست.
جلسه روسای هیئتهای مذاکرهکننده ایران و سه کشور اروپایی دیروز
با حضور انریکه مورا هماهنگکننده گفتگوها در وین برگزار شد.
پیش از این دیدار نیز جلسه دوجانبه علی باقری ،مذاکرهکننده ارشد
کشورمان و انریکه مورا هماهنگکننده گفتوگوها در وین برگزار شد.
روز پنجشــنبه نیــز مذاکرات وین در دو ســطح روســای هیئتها
و کارشناســان ادامــه پیدا کــرد .در همین چارچــوب ،علی باقری
مذاکرهکننده ارشــد کشــورمان در دو دیدار دوجانبه با انریکه مورا
هماهنگکننــده گفتوگوهــا و میخائیل اولیانــوف رئیس هیئت
مذاکرهکننده روسیه بحث و رایزنی کرد.
همچنین دیداری میان باقری و مذاکرهکنندگان ارشــد ســه کشور
اروپایی برگزار شد.
عالوه بر این ،جلساتی در سطح کارشناسی به صورت دو و چندجانبه
برای بررسی موضوعات مختلف برگزار شد.
در همین حال ،نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی واقع در
وین نسبت به فعالتر شدن برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی
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مذاکرات وین هشدار داد.
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در
وین در توییتی نوشت :با پیشرفت در مذاکرات وین ،مخالفان برجام
در فضای عمومی فعالتر شــده و بیشــتر فتنهآمیزی میکنند .این
ناراحتکننده و تاسفآور است .اکثریت کشورها از جمله گروه  ۵هدف
احیای توافق هستهای و برداشته شدن تحریمها را دنبال میکنند.
وی در پاسخ به کاربری که درباره تفاوت میان «برداشتن تحریمها»
و «لغو تحریمها» میپرسید گفت :این دو اصطالح مترادف هستند.
در مذاکــرات وین ما اغلب از لفظ «برداشــتن تحریمها» اســتفاده
میکنیم .این قاعده در سازمان ملل نیز به همین شکل است.

اروپا :توافق در وین امکانپذیر است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال حصول
توافق با ایران در وین خبر داد.
به گزارش ایسنا ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در کنفرانســی خبری پس از نشســت
غیررسمی شــورای روابط خارجه در فرانسه گفت که
احتمال حصول توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک
با ایران وجود دارد.
وی ادامه داد :به نظرم ما داریم به پایان فرایند بســیار
طوالنی میرسیم که من و همکارانم را مشغول کرده بود.
بورل افزود :اما جو حال حاضر از زمان پیش از کریسمس
بهتر است .قبل از کریسمس من بدبین بودم اما امروز به
نظرم حصول توافق امکانپذیر است .ما باید به کارمان
سرعت ببخشیم چراکه اگر ایران قدرت هستهای شود
چیزی برای مذاکره باقی نمیماند چراکه توافق میخواهد
جلو همین کار را بگیرد.
بورل تصریح کرد :توافق تا زمانی که رئیسجمهور ترامپ
تصمیم به خروج از آن نگرفته بود خوب کار میکرد .پس
از آمریکا میخواهیم که به توافق بازگردد و ایران آن را
اجرا کند.

علم الهدی ۸۵ :درصد توهین به مسئولین در فضای مجازی از خارج است
در داخل هم افرادی با نقد نظام ،فضای مجازی را آلوده میکنند

امام جمعه مشهد گفت :انجام نقد در کشور ما آزاد است و باید هم
صورت گیرد ،اما کسانی که انقالبی و دلسوز نظاماند باید در هنگام
نقــد کردن حواس خود را جمع کنند طوری نقد نکنند که آب به
آسیاب دشمن بریزند و بهانه و مدرک به دست او بدهند و دشمن
به استناد نقدی که یکی از مسئولین بیان کرده است ،تهاجم خود
علیه ما را گسترش دهد.
به گزارش ایسنا ،سید احمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه
مشهد با اشاره به دیدار مجازی مقام معظم رهبری با مردم قم در
روز  ۱۹دی ،اظهار کرد :توجه به حوادث  ۱۹دی برای ما و نسلی
که آن روز را درک نکرده است ،اهمیت باالیی دارد.
 ۱۹دی سرآغاز یک حرکت زنجیرهای در کشور بود که باعث شد
در طول یک ســال و  ۳۴روز ،یک حکومت ۲۵۰۰ساله و تا دندان
مسلح که قدرتهای جهانی هم از او حمایت میکردند ،در مقابل
مردم شکســت بخورد و نابود شــود .این واقعه برای نسل جوان و
عزیزانی که دوران انقالب را درک نکردهاند ،قابل توجه است.
وی بــا بیان اینکه نظام ستمشــاهی از تمام ابزار برای ســرکوب
مخالفین خود برخوردار بود ،عنوان کرد :این قدرت در برابر مردمی
که هیچ سالحی نداشتند ،شکست خورد .آن قدرت پوچ و ماالمال
از فســاد بود و همین هم باعث شکست و سقوطش شد .از طرف
دیگر مردم غیرت دینی داشــتند و همین باعث شد حمایتها و
امداد الهی شامل حال آنها شود و پیروز شوند.
نماینده ،ولی فقیه در خراســان رضوی تاکید کرد :اگر آن غیرت
دینی در مردم ما زنده شــود ،این انقالب تا بیش از  ۴۰۰ســال
عمر خواهد کرد و پرچم خود را به دست حضرت ولی عصر (عج)
خواهد رساند ،اما اگر خدایی نکرده ما این قدرت دینی را از دست
دادیم ،همه چیز را از دست میدهیم و دیگر آن روز پر از سعادت
را نخواهیم دید.
علمالهدی بیان کرد :رهبری در این دیدار مجازیای که با مردم قم
داشــتند ،بر روی دو مسئله غیرت دینی و هدف جنگ نرم تاکید
فوقالعادهای داشــتند .غیرت دینی این است که ما سه چیز را در

زندگی تحمل نکنیم؛ اول ضعف و ناتوانی اسالم ،دوم دشمنی خدا
و سوم سقوط ارزشها.
وی افزود :آدمی که غیرت دینی دارد ،نمیتواند ناتوان شدن اسالم
را ببیند و فقط تماشــا کند .فردی که غیرت دینی دارد نمیتواند
گناه و معصیت خدا را به صورت تجاهر به فسق ببیند و آرام بگیرد.
یکی از بزرگان میگفت هر موقع سوار هواپیما میشود و چشمش
به زنان بیحجاب میافتد ،در خودش احســاس حقارت میکند و
میگوید من زندهام و اینها دارند به دین خدا دهنکجی میکنند؟
غیرت دینی اجازه نمیدهد آدم گناه و جنگ با خدا را تحمل کند.
همچنین آدمی که غیــرت دینی دارد نمیتواند ببیند ارزشهای
دینی در بین مردم عوض شــده و ارزشهای غربی جای آنها را
گرفته است و در برابر این مسئله بیتفاوت باشد.
امام جمعه مشــهد با تاکید بر اینکه عامل تحقق و ارضای غیرت
دینی ،اسالم سیاسی است ،گفت :ما یک حکومت اسالمی داریم و
یک حکمرانی اسالمی.
حکومت اسالمی یعنی نظام اسالمی تشکیل شود که الحمدهلل در
کشور ما تشکیل شده است و  ۴۳سال است که باد بر پرچم نظام
اسالمی ما میوزد و هر روز قدرتمندتر میشود.
امــا حکمرانی دین این اســت که در زندگــی اجتماعی ما دین
حکمرانی کند و حالل و حرام خدا در زندگی ما اجرا شود .اسالم
سیاســی یعنی حکومت اســامی و حکمرانی اسالمی در جامعه
پیاده شود و در این صورت غیرت دینی نیز محقق میشود.
علمالهدی با بیان اینکه اســام ســکوالر ،ضد غیرت دینی است،
عنوان کرد :افراد سکوالریســمی که در مدیریت جامعه و کشــور
خود دنبال غیر اسالم هستند ،غیرت دینی ندارند.
دشمنان ما دشمن اســام سیاسیاند و با اسالم سکوالر مشکلی
ندارند .اگر طرفدار اسالم سیاسی شدید و در برابر تجاوزهای یک
غده سرطانی منطقه یعنی صهیونیستها ایستادید ،آمریکا با شما
دشمن میشود.
مرحوم میرزا محمدتقی شــیرازی که در نبرد عراق با انگلیس به

عشــایر حکم جهاد داده بود ،بسیار تحت فشار قرار گرفت؛ چراکه
خودش و یارانش معتقد به اسالم سیاسی بودند.
وی بیان کرد :این همه توهینی که در فضای مجازی به اشــخاص
و مســئولین میشود و شرایط را برای مردم سیاه نمایی میکنند،
همه کار دشمن است.
مســئولین میگویند  ۸۵درصد مطالب فضــای مجازی ،از خارج
کشور منتشر میشــود و فقط  ۱۵درصد مطالب مربوط به داخل
کشور است.
مطالب توهینآمیز به مســئولین را که مــردم در فضای مجازی
میبینند ،همه جنگ دشــمن با ما اســت .اینها درد دل مردم
نیست ،بلکه حملههای دشمن است.
بخشی از آن  ۱۵درصدی هم که در داخل تولید میشود ،بازنشر
همان مطالب دشــمن است که توســط جوانان کمتجربه انجام
میشود .بخش کمی از آن  ۱۵درصد هم افرادی هستند که واقعا
نقد دارند و با نقد علیه مســئولین نظام فضــای مجازی را آلوده
میکنند.
نماینده ،ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دشمن همه
این کارها را به منظور از بین بردن اســام سیاسی انجام میدهد،
ادامه داد :چراکه دشمن میداند اگر اسالم سیاسی از بین برود ،بر
همه چیز مردم مسلط خواهد شد و شما نباید در برابر این تهاجم
دشمن بیتفاوت باشید.
علمالهدی تاکید کرد :انجام نقد در کشــور ما آزاد است و باید هم
صورت گیرد .این درســت نیست که هر فرد و نهادی کار خود را
انجام دهد و اجازه انتقاد را به کسی ندهد .مخصوصا دستگاههای
نظارتی مانند مجلس باید نقد کند.
اما کســانی که انقالبی و دلسوز نظاماند باید در هنگام نقد کردن
حــواس خود را جمع کنند طوری نقد نکنند که آب به آســیاب
دشــمن بریزند و بهانه و مدرک به دســت او بدهند و دشمن به
اســتناد نقدی که یکی از مسئولین بیان کرده است ،تهاجم خود
علیه ما را گسترش دهد.

بابایی کارنامی اصالت فایل صوتی افشاگرانه را تایید کرد

استیضاح وزیر کار کلید خورد

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس از تهیه و تدوین سوالی درباره
ت عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر
عملکــرد حج 
داده اســت .محمد کعبعمیر در گفتگویی با ایلنا ،عدم شناخت
دقیــق از حوزه عمل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،انتصابات
آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی را از جمله نقاط
ضعف وزیر کار و علت استیضاح این وزیر اعالم کرد.
وی افزود :اســتیضاح وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی کلید
خورده،که البته با انتصابــات اخیر صورت گرفته در زیر مجموعه
وزارت تعاون بر تعداد استیضاحکنندگان حجت عبدالملکی افزوده
خواهد شد.
به گفته نماینده شوش و کرخه ،مجلس رضایتی از روند اقدامات
و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ندارد.
پیش از خبری شــدن طرح اســتیضاح وزیر کار ،فایل صوتی و
متن جلســه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون ،کار و رفاه منتشر
شــد که حاوی افشای تخلفات آشــکار و پرتعداد عبدالملکی در
انتصابات و نیز توجیهات شــگفت انگیز تیم مدیران وزارتخانه بود

و برخی از نمایندگان حاضر در جلســه هم اصرار داشتند موسوی
الرگانی را متقاعد کنند تا انتقادهای خود از عملکرد وزیر کار را به
صحن علنی نکشاند و ماجرا را «جمع»کند که با پاسخ «نه» قاطع
موسوی الرگانی مواجه شدند.
برای پیگیــری موضوع با برخی از اعضای کمیســیون اجتماعی
تماس گرفتیم تا نظر آنان را درباره صحت و ســقم فایل صوتی و
متن منتشر شده از سخنان بیان شده در آن جلسه را جویا شویم.
بابایی کارنامی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس که
در صدای منتشر شــده از جلسه کمیسیون اجتماعی به موسوی
الرگانی توصیه میکند موضوع را به صحن علنی نکشــاند ،ضمن
تایید برگزاری این جلســه و محتوای فایل صوتی منتشــر شده
میگویــد« :این بحث ،جزء بحثهای داخلی بوده و من توضیحی
درباره آن ندارم .مردم قضاوت میکنند» .او انگشت اتهام رسانهای
شدن فایل را به سمت موسوی الرگانی ،نشانه میرود و میگوید:
«او صدا را پخش کرده است».
حسن محمدیاری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره
فایل صوتی منتشر شده ،ابراز بیاطالعی میکند و میگوید در این

جلسه حضور نداشته است.
علی اصغر عنابستانی نیز درباره فایل صوتی منتشر شده از جلسه
در کمیســیون اجتماعی مجلس توضیــح میدهد« :دقیقا اطالع
ندارم اما یک نماینده از وزیر ســوال داشــته ،آن را مطرح کرده و
آقای وزیر نیز جوابی داده و دیگر نمایندگان نیز نظر خود را بیان
کردهاند .من چون در جلسه نبودم دیگر اظهارنظری نمیکنم».
علی اکبر بســطامی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره جلسه
این کمیسیون با وزیر کار میگوید« :من چند لحظهای در جلسه
بودم و بعد بیرون رفتم .خبر ندارم که چه اتفاقی افتاد».

حضرت امام جمعه! میخواهید بدانید چرا جوانان به سرزمین ترامپ میروند؟

مصطفی داننده :آیتاهلل درینجف آبــادی امام جمعه محترم
اراک گفته اســت« :این کشــور ســرزمین حضرت فاطمه(س)،
حضرت علی(ع) و امام رضا(ع) و شــهید سلیمانی هاست چگونه
میشــود که افرادی این ســرزمین را ترک کرده و وارد سرزمین
ترامپ میشوند ،این سرزمین را با چه چیزی عوض میکنید؟»
کاش حضرت آیتاهلل به جای اینکه از کسانی که چمدان میبندند
و به ینگه دنیا میروند ،سوال میکرد ،از مسئولین کشور این سوال
مهــم را مطرح میکرد که چرا اینقدر مهاجرت به فرنگ در ایران
زیاد شده است؟
همین انتصاب اخیر در پتروشــیمی ،بسیاری از نخبگان صنعت
نفت کشــور را ناامید کرده است .آنها با خود میگویند ما اینجا
درس خواندهایم ،کار کردهایم و به تخصص رسیدهایم و بعد ناگهان
رئیســی از صداوســیما که حوزهای فرهنگی اســت وارد صنعت
پتروشــیمی میشود .آنهم مدیری که به گفته بسیاری از ناظران،
عملکردی کامال ناموفق در رسانه به اصطالح ملی داشته است.
روزی به خیابان بروید و با یک جوان کارمند هم صحبت شــوید.
از او بپرسید چند سال باید کار کند تا بتواند خانه بخرد ،چند سال

باید کار کند تا بتواند یک پراید ساده بدون آپشنهای زه در ،ضبط
و یا جالیوانی بخرد؟
از اجارهها بپرســید .اصال از یکی از آنها ســوال کنید که آخرین
برنامه ریزی بلند مدت آنها به کجا رسیده است؟ حضرت آیتاهلل
همین االن اگر بخواهید برنامه ریزی برای یک ســفر مثل مشهد
را انجام بدهیــد و مقداری پول کنار بگذارید ،قطعا هفته آینده با
توجه به تغییرات قیمتها ،برنامهتان برهم میریزد و دوباره پولی

روی پول بگذارید تا شاید انشاءاهلل بتوانید سر وقت سفر بروید.
پــای در ِد دل جوانانی که از دانشــگاههای معتبر کشــور مدرک
گرفتهاند اما مناصب به آنهایی میرســد که از دانشگاهی خاص
مدرک دریافت کردهاند ،بنشینید تا متوجه شوید که چرا جوانان
کشــور؛ غربت را به جــان میخرند و راهی کشــورهای خارجی
میشوند.
حضرت امام جمعه ،بیعدالتی و تبعیض بســیار آزاردهنده است.
آدمی فقر و مشکالت اقتصادی را تحمل میکند اما تبعیض را نه.
انسان دچار تبعیض همیشه حس شکست و شکایت دارد .شکایت
از ظلمی که به او شــده اســت و اگر این ظلم نبــود او هم مانند
دیگران زندگی خوبی داشــت .انســانی که از تبعیض رنج میبرد
نمیتوانــد اســتعدادهای بالقوۀ خود را به فعل برســاند و ارتباط
سالمی با دیگران داشته و نهایتاً در سرنوشت جامعۀ خویش نقشی
سازنده بهعهده گیرد.
درد تبعیض امروز مهمترین مشــکل جامعه ایران اســت و تا این
درد درمان نشــود ،نمیشود امید داشت که مهاجرت کم و کمتر
شود/ .عصرایران
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رئیس جمهور:

خنثیسازی تحریمها موکول به مذاکرات نشد ه است

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیــس جمهــور در توئیتی نوشــت :هر چند
پیگیری برای رفع تحریمها دســتور کار جدی
دولت است ،اما در دولت سیزدهم تالش برای
خنثیسازی تحریمها موکول به مذاکرات نشده
اســت.امروز و در همین شرایط تحریم ،فروش
نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی
نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت
به کشور است/.مهر

پسران آبی
بر منبر آسمان!
ادامه از صفحه اول:
اگر پنــج فصل پیاپی این ســرخها بودند که
گوی ســبقت را از رقیبان ربــوده و به صدر
اسباب کشــی کرده بودند ،اینبار قرعه به نام
آبیها خــورد و روبان الجوردی بــر بلندای
قله لیگ نظرها را جلــب کرد و گلخندههای
سربازان مجیدی جهان را زیبا نمود .آنها در
واپسین روز نیمه اول لیگ ،مسجد سلیمانیها
را به توپ بستند.
بــا این همه هنوز هیچ چیز به آخر نرســیده
و فرهاد البد این را میداند که با دلشــوره از
افقهای پیش رو ســخن میگوید .سرخهای
پایتخت تنها با ســه امتیــاز اختالف در بیخ
گوش اســتقالل جا گرفتهانــد و کمی لغزش
کافی اســت تــا ارتش قرمز فاتحــه آبیها را
بخواند و به آش دهان ســوز لیگ بدل شود.

مشکالت و معضالت کودکان
و نوجوانان در فضای مجازی
ادامه از صفحه اول:
فضای ســایبر که به علت بهره مندی گسترده
افــراد از آن بــه خصــوص برای کــودکان و
نوجوانانی کــه آموزشهــای الزم را در ورود
بــه دنیای مجازی نیاموختهانــد منجر به بروز
مشــکالت و گرفتاریهای فراوانی شده است
که به طور خالصه عبارتاند از :در دســترس
قــرار گرفتن علوم فراوان؛ یــک دفعه دانش و
علــوم فراوانی در اختیار کــودکان و نوجوانان
قرار گرفته میشــود که آفت دانش زودهنگام
یعنی فراگیری علومی که شــرایط سنی هنوز
به ضرورت و زمینه الزم برای آن نرسیده است.
مطمئنا خطر آموزش زودهنگام علوم کمتر از
بلوغ زودرس نیســت چون خود بلوغ زودرس
محصول آموزشهای زودهنگام برای کودکان و
نوجوانان اســت که بستری از شورش و طغیان
روحــی و روانی را برای آنها بــه همراه دارد.
کسانی که هنوز مدیریت دانش را بلد نیستند
در مواجهه بــا انبوهی از دانش دچار آفتهای
زیادی میشــوند و غــرور کاذب زندگی آنها

ابراهیم رئیسی :امروز مردم خیالشان
از امنیت کشور آسوده است
ادامه از صفحه اول:
بــه گفته رئیس جمهور ،کارهــای خوبی برای
جزیره در راه اســت و نهادهای مســئول نظیر
ســپاه و نیروهــای مردمی تاکنــون کارهای
خوبــی کردهانــد و اقدامــات بیشــتری نیز
در راه است.
رئیسی ،بهترین سرمایه توســعه جزیره هرمز
را مردم این جزیره برشــمرد و تأکید کرد :این
جزیــره مواهب خدادادی زیــادی دارد که باید
به دســت مردم این جزیره و با مشارکت خود
آنها شــکوفا شود و دولت در این زمینه کمک
خواهد کرد.
> رئیس جمهور در قشم

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در ادامه سفر
استانی به هرمزگان از جزیره هرمز عازم جزیره
قشم شد .مرحله نخست پاالیشگاه نفت سنگین
قشــم با حضور رئیس جمهور بــه بهرهبرداری
رسید.
این پاالیشــگاه در مرحله اول ظرفیت پاالیش
روزانه  ۳۵هزار بشکه نفت را دارد.
> رئیس جمهور از پروژه ملی پل خلیج فارس
در قشم بازدید کرد

در بازدید آیتاهلل رئیســی و هیئــت همراه از
شرکت نفت فالت قاره قشم اعالم شد اقدامات
اجرایی این شــرکت از ســال  ۱۳۸۶با تعریف
پروژههای مختلف نصب تاسیســات خشکی و
فراورش نفت میدان مشــترک هنگام ،مخازن
ذخیره نفت ،خطوط لوله ارتباطی جهت ارسال
به مبادی مورد نظر آغاز شده است.
رئیس جمهور همچنین با حضور در محل اجرای
پل خلیج فارس ،از موقعیت این پروژه مهم ملی
و برنامه اجرای این طرح توســط مهندســان
داخلی کشــور از سال  ۱۰۱و بهرهبرداری از آن
در انتهای سال  ۱۴۰۴آگاه شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد کشــور در این بازدید اعــام کرد با تامین
اعتبار  ۳۰۰میلیون یورویی ،عملیات ســاخت
پل خلیج فارس در قشم از سال آینده آغاز و تا
پایان ۱۴۰۳به بهرهبرداری میرسد.

تیمی که پوســت کاکوها را در آزادی میکند
بــرای رژه روی ابرهــای پنبــهای هیچ کم و
کسری ندارد و میتواند در نیم فصل دوم شهر
را بهم بریزد.
طرفه اینکه فقط پرسپولیس نیست که زنگها را
به صدا درآورده و طالییهای پل خواجو نیز هنوز
امید خود را برای چنگ زدن به صدر از دســت
نداده اند .کمی خوش اقبالی همراه با ســخت
کوشــی و جاه طلبی میتواند مســیر سنگالخ
رسیدن سپاهان به باالترین نقطه را هموار کند و
به رویاهای محرم جامه عمل بپوشاند.
آنچه مبرهن اســت اینکه در پایان نیم فصل
اول عروســی به کوچه آبی ســرک کشیده و
تیمی که ســالها با آرزوی فتح جام روزها را
به شــبها سنجاق کرده بر منبر آسمان نغمه
خوشبختی را با صدایی بلند و گیرا میخواند.
آیا پایان شــاهنامه نیز برای توپچیهایی که
این روزها دنیا را روی سر خود گرفته و سنگر
خود را به امنترین جای دنیا تبدیل کرده اند،
خوش خواهد بود؟
را فرا میگیرد .بســیاری از ایــن علوم ،علوم
مزاحمی اســت کــه روح و ذهــن آنها را در
ســیطره خود قرار میدهد .هم دانایی افراطی
برای افراد مشــکل ایجاد میکند و هم دانش
زودهنگام تولید مســئله میکند .این محتوای
نامناسب که خارج از ســن کودکان قرار دارد
آثــار تخریبی بــر روح و روان به جا میگذارد.
نکته بعد کثرت اســتفاده از کامپیوتر اســت.
درواقع گشــت زنیهــای طوالنــی مدت در
سایتها بستری برای اعتیاد به فضای مجازی
را در آنها شــکل میدهد که خارج از شرایط
ســنی آنها قرار دارد .این مورد حتی میتواند
به فرآیند رشد جســمانی کودکان و نوجوانان
آسیب وارد کند .افزون بر آثار تخریبی بر جسم،
روح ،روان و شــخصیت کودکان و نوجوانان در
معرض خطر قرار میگیرد .این گروه متاسفانه
مهــارت خودکنترلی را نیــز نیاموخته و این
میتواند خطرات را چندین برابر ســازد .اینها
مشکالتی است که متاسفانه کودک و نوجوان
امروز ما چون استفاده افراطی از فضای مجازی
دارد در معرض آنها است .ما باید این کودکان
و نوجوانان را با مهارتهای الزم آشــنا کنیم.
بایــد بر فعالیت آنها در فضای مجازی نظارت
دقیقی وجود داشته باشد.
> کارهای زیادی در قشم به برکت جمهوری اسالمی
انجام شده است

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی ظهر جمعه در
ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان،
با حضور در روستای گورزین با مردم این روستا
دیــدار و گفتگو کــرد و از نزدیــک در جریان
مشکالت آنها قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت :در جزیره قشــم به برکت
جمهوری اســامی کارهای زیادی انجام شده
اســت و چهره این جزیره با قبل از انقالب قابل
قیاس نیست.
رئیسی خاطرنشان کرد :بخشی از مردم این منطقه
در پروژههای گردشــگری مشغول هستند که با
توسعه این صنعت ،اشتغال افزایش خواهد یافت.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به درخواست مردم
برای حل مشــکل بازپرداخت تســهیالت خود
که برای سالهای گذشــته بوده ،تصریح کرد:
قرار شــد استاندار این موضوع را پیگیری کنند
تا بازپرداخت تسهیالت فشاری بر مردم نیاورد.
> اولویت صنایع و سازمانها جذب نیروهای بومی باشد

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی عصر جمعه در
نشست خبری پایانی چهاردهمین سفر استانی
به هرمزگان بیان داشــت :خدا رو شاکرم که دو
روز در استان هرمزگان حضور داشته باشیم .قبل
از سفر جلسات کارشناسی برای حل مشکالت و
مسائل استان انجام شد.
وی عنــوان کرد :قرار شــد برخــی از موارد که
میشود در کوتاه مدت حل شود و برخی از موارد
که نیاز به تخصیص اعتبار دارد از طریق مدیریت
برنامه ریزی فرآیند تخصیص انجام شود.
آیت اهلل رئیسی افزود :زلزله میتوانست خرابی
و تلفات داشــته باشد که خوشبختانه خسارت
جانــی کم بود در حالی که یــک نفر هم برای
ما یک نفر است و جانسوز .اما خسارتهایی در
پی داشــت .در مناطق زلزله زده اقدامات اولیه
همچون آواربرداری انجام شده و ساخت و ساز
در حال انجام است.
به گفته وی ،بنیاد مسکن در حال ساخت است
و تامین اعتبار هم انجام میشود .برخی از منازل
در مرحله سقف هم بودند.
رئیس جمهور اظهار داشــت :در دیدار با اقشــار
گالیهها در مورد جذب نیرو و آموزش جوانان بود،
در جلسه شورای اداری به مدیران اعالم کردیم که
اولویت اول جذب نیروهای بومی باشد.

