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رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :افقی که برای جمهوری اسالمی در نظر داشتیم اول این بود که تغییر در سرنوشت ما باید بهوسیله خودمان اتفاق بیفتد و حاال
هم اگر بخواهیم تغییری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم دست خودمان است و اختصاص به یک اقلیت پرمدعا ندارد خیلیها در جنگ و انقالب نقشی
نداشتند و االن مدعی هستند فکر میکنند که کشور ارث پدرشان است .به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا ،احمد مازنی عصر امروز در دومین دوره جشنواره قرآنی فجر
که به همت دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد با تسلیت و گرامیداشت ایام فاطمیه گفت :تقارن این ایام با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به فال نیک میگیریم.
این نماینده مجلس دهم اظهار داشت :شهید مطهری میگفتند پیش از انقالب ما میتوانیم مارکسیسم را در کشور تدریس کنیم اما میگفتند نمیگذاریم از آیه قرآن
به نفع فکر دیگر استفاده کنند و میگفتند مارکسیست را بهعنوان یک مکتب اجازه میدهیم ترویج شود .افقی که برای جمهوری اسالمی در نظر داشتیم اول این بود
که تغییر در سرنوشت ما باید بهوسیله خودمان اتفاق بیفتد و حاال هم اگر بخواهیم تغییری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم دست خودمان است و اختصاص
به یک اقلیت پرمدعا ندارد خیلیها در جنگ و انقالب نقشی نداشتند و االن مدعی هستند فکر میکنند که کشور ارث پدرشان است.

واکنش رئیس محیطزیست به خواسته جدید
موتورسیکلتسازان
سالهاست که در مورد جلوگیری
از آالیندگی موتورسیکلتهای
کاربراتوری سخن گفته میشود
و مسئوالن نیز بهطور مکرر
وعده دادهاند که در این زمینه
اقداماتی از قبیل تبدیلبهاحسن
کردن این وسیله موتوری
دوچرخ و برقی شدن آن صورت
دهند .درعینحالی که هنوز به
آالیندگیهای صوتی این وسیله
نقلیه پرخطر که هرروز قربانیان
بسیاری را به کام مرگ میکشاند،
چندان توجه و اعتنایی نشده،
منفعتطلبی برخی از تجار بانفوذ
هنوز اجازه نداده است که مردم
نفس راحتی بکشند و از آلودگیها
و آالیندگیها رهایی یابند؛ اما در
این مورد بازار جریمه همچنان
داغ است و هرروز طرحها و
برنامههای جدیدی نیز برای فزونی
مبالغ حاصل از جرائم تخلفات
موتورسواران ارائه و اجرا میشود.
درواقع بهجای جلوگیری از منشأ

و مبدأ تولید تخلف و آالیندگی،
به شمار قربانیان تخلف! میافزایند
و نگاههای صرفًا اقتصادی بر این
امر حاکم است.
نداشتن خطوط ویژه موتورسیکلت،
نبود فعالیت و تالش برای
فرهنگسازی در راستای استفاده
بهینه از این وسیله خطرآفرین،
عدم اختصاص یارانههای الزم
در این زمینه که بیتردید باید
بهعنوان نوعی سرمایهگذاری
بسیار ارزشمند به آن نگاه کرد
و ...همه موجب شده است که
مسئله موتورسیکلت در کشور ما
همچنان چندمجهولی باقی بماند،
درصورتیکه در دنیای پیشرفته
و توسعهیافته امروز بیشترین
سهم یارانه را به گرهگشایی
از پیچیدگیهای حملونقل
اختصاص میدهند چراکه هم
مستقیم و هم غیرمستقیم به ایمنی،
سالمتی و آرامش روانی مردم
ارتباط مییابد.

دوقلوهای به هم چسبیده با تالش
پزشکان شیرازی با موفقیت از
هم جدا شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،این
جراحی پیچیده ،مربوط میشود
به نوزادان دوقلوی پسر که از
ناحیه سینه و شکم به هم متصل
و در عضو حیاتی کبد مشترک
بودند.
مادر این دوقلوها ،در ماه پنجم
بارداری پس از تشخیص مشکل
دوقلوها تقاضای سقطجنین
داشته که با اطمینان تیم پزشکی
شیراز نسبت به امکان موفق
جداسازی ،بارداری ادامه یافته و
چهار ماه پس از تولد ،با همت
تیم پزشکان شیراز به سرپرستی
دکتر علی بهادر ،این جراحی با
موفقیت در تاریخ پزشکی ایران
به ثبت رسید.
این دوقلوهای اهل مرودشت
که اکنون زندگی جداگانهای
را تجربه میکنند ،هماکنون
دانشآموز کالس اول دبستان
هستند .تا پیشازاین موردی از
موفقیت در این جراحی و یا زنده
ماندن هر دو قل ،به ثبت نرسیده
است .موفقیت در این جداسازی
توسط تیم جراحی پیوند اعضای
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
موجب شد تا بار دیگر به این
توانمندی اعتماد شود و جراحی
دومین دوقلوهای به هم چسبیده
اهل المرد ،بیستم مرداد  ،93با
جداسازی از ناحیه دیواره شکم،
جناغ سینه ،دیافراگم و کبد ،در
بیمارستان نمازی شیراز ،پس از
گذشت سه ساعت ،با همکاری
اساتیدی چون دکتر سید علی
ملک حسینی ،دکتر سامان
نیک اقبالیان ،دکتر حشمتاهلل
صالحی ،دکتر کاظمی ،دکتر
سهم الدین ،دکتر اقبال و دکتر
شمسایی با موفقیت انجام شد.
محمد و رضا از آغاز تولد،
تحت نظارت پزشکان دانشگاه

علوم پزشکی شیراز قرارگرفته
و با توجه به وضعیت به هم
چسبیدگی آنان ،الزم بود
مدتی برای اطمینان از موفقیت
جداسازی زمان بگذرد.
این دوقلوها از ناحیه دیواره
شکم ،جناغ سینه ،دیافراگم
و کبد به هم متصل بودند که
سرانجام پس از  6ماه بررسی
پزشکان ،شرایط الزم برای عمل
جداسازی فراهم شده و این عمل
با موفقیت در بیمارستان نمازی
شیراز انجام شد.
دکتر بهادر بابیان اینکه یکی از
دغدغههای اصلی تیم پزشکی،
مشترک بودن کبد این دوقلوها
بود و در صورت این مشکل،
الزم بود کبد مشترک در بدن
یکی از نوزادان باقیمانده و
برای قل دیگر ،اقدام به پیوند
کبد شود ،میگوید :پدر و مادر
محمد و رضا برای پیوند کبد
خود به فرزندشان ابراز تمایل
کرده بودند و همه شرایط برای
انجام این عمل در صورت
ضرورت ،فراهم بود که با توجه
به منفک بودن کبد نوزادان ،نیاز
به عمل پیوند اتفاق نیفتاد.
وی تجربه موفق جراحیهای
پیوند اعضا در شیراز را موجب
تقویت اعتمادبهنفس تیم پزشکی
برای انجام این دو جراحی
میداند و میگوید :درصد
موفقیت جداسازی دوقلوها ،با
توجه به میزان و نحوه چسبندگی
و اعضای به هم چسبیده متفاوت
است و بیشترین میزان خطر
در دوقلوهای متصل از ناحیه
قلب و مغز است؛ اما با توجه به
موفقیتهای بهدستآمده ،امروز
توانایی این جداسازی در همه
انواع دوقلو ،در ایران کمتر از
کشورهای پیشرفته دنیا نیست.
چهل سال سالمت فارس،
تاریخی پرافتخار ازایندست
پیشرفتها و توانمندیهاست
که امروز نامی بلندآوازه رقمزده
است.

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده
در شیراز
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برگزاری بزرگترین سامانه سیستم
یادگیری در کشور کرده است.
برگزاری
درخصوص
صیف
آزمونهای الکترونیکی در این
دانشگاه ،افزود :تاکنون  ۶۸هزار
آزمون الکترونیکی در دانشگاه پیام
نور فارس برگزار شده است.
وی سرانه دانشجویی دانشجویان این
دانشگاه را  ۵.۶اعالم کرد و گفت:
امسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش
 ۴درصدی جذب دانشجو در واحدهای
آموزشی دانشگاه پیام نور این استان
بودیم.
سرپرست دانشگاه پیام نور فارس با
اشاره به سیامین سالگرد تأسیس این
دانشگاه ،گفت :در آستانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب شاهد یکصد
هزارمین فارغالتحصیل دانشگاه پیام
نور فارس در مقطع ارشد علوم تربیتی
هستیم.

وی ازجمله دستاوردهای شاخص
دانشگاه پیام نور فارس را طی سی
سال گذشته ثبت و انتشار هشت هزار
و  ۱۳۰مقاله در مجالت معتبر ،چاپ
دو هزار و  ۱۳۰مقاله در نشریات
علمی و پژوهشی ،چاپ  ۷۰۰کتاب
توسط اعضای هیئتعلمی ۶ ،هزار
ازدواج دانشجویی ،وجود  ۵۵۰تشکل
دانشجویی ،کسب  ۴مدال جهانی
ورزشی توسط دانشجویان پیام نور
و کسب  ۴۵۰مقام قهرمانی ورزشی
اعالم کرد.
سرپرست دانشگاه پیام نور فارس
با اشاره به اینکه این دانشگاه در
خودکفایی سرآمد کشور بوده است،
گفت :در سال جاری اعتبارات
قابلتوجهی در بحث توازن و تهاتر
توسط این دانشگاه گرفته شده است.
صیف رسالت دانشگاه پیام نور را
حرکت به سمت نظام آموزشی باز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه فارس خبر داد:
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به همراه ابزارها و منابع خودآموز و
الکترونیکی اعالم کرد.
وی بابیان اینکه در دانشگاه پیام نور
امکان تحصیل همزمان در دو رشته
تحصیلی برای دانشجویان این دانشگاه
فراهم است ،افزود :دانشجویان
متقاضی میتوانند بهدلخواه همزمان در
دو رشته تحصیل کنند.
سرپرست دانشگاه پیام نور فارس
بابیان اینکه بحث رشد و نوآوری
را در اختیار دانشجویان برای ایجاد
شرکتهای دانشبنیان قرار دادهایم،
گفت :همه رشتههای مهارتی
واحدهای آموزشی این دانشگاه دارای
آزمایشگاههای مجهز هستند.
در ادامه معاون دانشگاه پیام نور
فارس با اشاره به اینکه  ۵۳۰شعبه
دانشگاه پیام نور در کل کشور ایجاد
شده ،افزود :پس از  ۳۰سال خدمات
این دانشگاه به خارج از دانشگاه
تحت عنوان آموزشهای آزاد ارائه
خواهد شد .سعید مظلومیان ،افزود:
بزرگترین دانشگاههای دنیا از این
نوع سیستم آموزشی بیشترین بهره را
بردهاند .گفتنی است در این جلسه
صد هزارمین دانشجوی دانشگاه پیام
نور استان فارس فارغالتحصیل شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی منطقه فارس از
راهاندازی  11پروژه در دهه فجر جاری
در این استان خبر داد و گفت :این
پروژهها شامل دو جایگاه سی ان جی و
 9جایگاه سوخت مایع بااعتباری بالغبر
 380میلیارد ریال است.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری:
امیر بنی کریمی در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه این استان سومین جایگاه
را ازلحاظ توزیع فرآوردههای نفتی در
کشور دارد ،گفت :این شرکت دارای
 16ناحیه و  4نمایندگی است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی منطقه فارس بابیان
اینکه این استان  40درصد نیازهای
سوخت خود را از پاالیشگاه شیراز
تأمین میکند ،افزود :مابقی نیاز
سوخت را از پاالیشگاههای بندرعباس،
اصفهان ،کرمان ،یزد و بوشهر تأمین
میکنیم .بنی کریمی با اشاره به اینکه
 271باب عرضه فرآوردهها در استان
فارس فعالیت میکنند ،افزود 54 :باب
دیگر با پیشرفتهای بیست درصد تا
نود درصد در حال احداث است که

تا نیمه سال آینده در استان راهاندازی
خواهد شد .مدیرعامل شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی منطقه فارس
با اشاره به اینکه از ابتدای سال 97
روزانه  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بنزین
در فارس مصرف میشود ،افزود:
دراینباره با رشد  ۸درصدی نسبت
به سال گذشته روبهرو هستیم .بنی
کریمی به برخی از دستاوردهای این
شرکت در چهلسالگی انقالب اشاره
کرد و گفت :اول انقالب  50محل
عرضه سوخت در استان فارس داشتیم؛
اما اکنون  275محل عرضه سوخت در
این استان فعال است .وی با اشاره به
اینکه در این استان  2جایگاه سی ان
جی داشتهایم؛ اما در حال حاضر 127
جایگاه است گفت :همچنین پیش از
انقالب  94میلیون لیتر ذخایر داشتیم؛
اما اکنون این میزان به  260میلیون

لیتر رسیده است .وی با اشاره به احداث
مجتمع رفاهی خدماتی در آزادراه
شیراز -اصفهان ،گفت ۶ :نقطه را
برای ایجاد مجتمعهای رفاهی خدماتی
در این آزادراه در نظر گرفتهایم که
پیش از افتتاح این آزادراه این مجتمعها
راهاندازی خواهد شد .مدیرعامل
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
منطقه فارس با اشاره به اینکه کارگروه
فرعی مبارزه با قاچاق ارزی این استان
امسال  39جلسه برگزار کرده است و
نسبت به سال گذشته  105درصد رشد
داشته افزود :در سال جاری در این
جلسات پروندههای تخلف در بحث
عرصه فرآوردههای نفتی یک هزار و
 180پرونده بررسی شده است.
وی ادامه داد 100:پرونده از مجموع
پروندههای تشکیل شده در سال جاری
به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع

داده شده است .بنی کریمی ادامه داد:
امسال  19میلیارد ریال میزان غرامت
تخلفهایی مانند عرضه خارج از شبکه
و قاچاق سوخت بوده که این رقم در
مدت مشابه سال گذشته  10میلیارد
ریال بوده است .وی بابیان اینکه امسال
یک هزار و  726کارت سوخت مسدود
شده است ،افزود :این کارتها شامل
کارتهای اجارهای و کارتهایی است
که مورد سوءاستفاده افراد قرارگرفته
است .وی میزان جریمه سوءاستفاده
هر کارت سوخت را  2میلیونتا 10
میلیون تومان برشمرد .مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه فارس گفت :در بحث حملونقل
با کنترلهایی که صورت گرفته قاچاق
سوخت کاهشیافته و تأکید ما این
است که از صدور بارنامههای سوری
جلوگیری شود .بنی کریمی میزان
قاچاقهای مکشوفه در سال جاری را
یکمیلیون لیتر عنوان کرد و افزود:
در سال گذشته میزان اکتشافات 575
هزار لیتر بوده و این به دلیل افزایش
نظارت و گشتهایی است که صورت
میگیرد.

با حضور شهردار شیراز و دیگر
مسئولین در دهه فجر  5پروژه
زیستمحیطی و یک ایستگاه
آتشنشانی در سایت پسماند برمشور
شیراز افتتاح شد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری:
حیدر اسکندرپور در آیین افتتاح و
بهرهبرداری از  5پروژه زیستمحیطی
و یک ایستگاه آتشنشانی در سایت
پسماند برمشور گفت :یکی از
شعارهای ما توجه به محیطزیست
بود که رفع چالشهای آن نیز در
دستور کار قرارگرفته است .وی
ادامه داد :مجموعه مدیریت شهری
در راستای توجه به محیطزیست و
تالش برای رفع چالشهای آن توجه
ویژهای به توسعه سایت دفن پسماند
برمشور دارد .شهردار شیراز ادامه
داد :در آینده خط سوم تفکیک زباله
از مبدأ ،احداث کارخانه پردازش
ضایعات ساختمانی و تولید انرژی
برق از ضایعات راهاندازی خواهد شد.
شهردار شیراز یکی از مشکالت این
کالنشهر را حجم باالی نخالههای
ساختمانی دانست و اضافه کرد :تالش
داریم مراحل ساخت کارخانه پردازش
نخالههای ساختمانی را سرعت بخشیم
تا عالوه بر جمعآوری و پردازش
صحیح نخالهها ،از آن درآمدزایی نیز
کنیم.
اسکندرپور ادامه داد :پروژه تولید
انرژی از پسماند در مرحله انتخاب
پیمانکار است و بدین منظور در

حال مذاکره با نخبگان و شرکتهای
مختلفی هستیم .شهردار شیراز با
اشاره به اینکه تقاطع سه سطحی
مطهری -امیرکبیر -رحمت بهعنوان
بزرگترین پروژهسازی جنوب کشور
است ،افزود :این پروژه با استفاده
از توان مجموعه شهرداری شیراز و
سازمان عمران انجام شد و این ظرفیت
بینظیر ،نویدبخش وجود توان الزم
برای اجرا و احداث پروژههای عظیم
شهری در کمترین زمان ممکن است.
وی تکمیل تقاطع سه سطحی مطهری-
امیرکبیر -رحمت را نمود عینی
کار و تالش شبانهروزی مهندسان و
کارگران و برنامهریزی ،اولویتبندی
و مدیریت صحیح زمان و منابع دانست
و افزود :نحوه ساخت و تکمیل این
پروژه میتواند الگویی برای مجموعه
شهرداری بهمنظور کار با حداکثر
بهرهوری و حصول بهترین نتیجه باشد.
اسکندرپور بابیان اینکه تقاطع سه
سطحی مطهری -امیرکبیر -رحمت از
ابتدای کلنگزنی در سال  94تا پایان
سال  96حدود  37درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است ،افزود :از ابتدای
امسال تاکنون با  63درصد پیشرفت
دیگر ،تکمیل و به مرحله افتتاح رسیده
است.
وی بابیان اینکه طبق گفته همگان و
با توجه به بودجه دولت سال  98سال
سختی ازنظر انجام پروژههای مختلف
خواهد بود ،افزود :این اطمینان را
به شهروندان میدهم که شهرداری

شیراز باقوت پروژههای عمرانی را
پیش خواهد برد و روزهای سخت
بر پروژههای شهرداری اثری نخواهد
گذاشت.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت
پسماند شهرداری شیراز بابیان اینکه
این  5پروژه با استفاده از توانبخش
خصوصی انجام شده است ،اظهار
داشت :عایقبندی سلول دفن مهندسی،
بهداشتی پسماند شماره  4در جهت
جلوگیری از نفوذ شیرابه حاصل
از دفن پسماندها به داخل زمین و
حفاظت از منابع آب زیرزمینی و
خاک به بهرهبرداری رسید.
روحاهلل خوشبخت بابیان اینکه برای
نخستین بار ساختمان آتشنشانی با
دو دستگاه کامیون آتشنشانی و
تأسیسات فردی بااعتبار  477میلیون
تومان احداث شد ،افزود :ازجمله
اهداف این افزایش سرعت عمل
اطفای آتشسوزیهای احتمالی محل
دفن پسماند و کاهش خسارتهای
مربوطه همچنین افزایش سطح رفاهی
و بهداشت عمومی کارکنان است.
وی افزود :اجرای فاز چهارم
محوطهسازی بیوکمپوست بااعتبار
 262میلیون تومان و احداث دیوار بتنی
و حوضچه شیرابه کارخانه تفکیک
بااعتبار  71میلیون تومان نیز جزء 5
پروژه زیستمحیطی است که هدف
از آن جمعآوری شیرابه تولیدی در
کارخانه تفکیک پسماند و انتقال به
الگون ذخیرهسازی شیرابه و همچنین

تسهیل در هدایت پسماندها به سمت
ورودی خط تفکیک پسماند است.
خوشبخت با اشاره به اینکه فاز سوم
حصارکشی سایت دفن برمشور
بااعتبار  200میلیون تومان انجام شد،
افزود :هدف از اجرای آن محصور
بودن سایت دفن پسماند و جلوگیری
از ورود افراد غیرمجاز و حیوانات
ولگرد است.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز
با اشاره به اینکه  3هزار و  200نفر در
قالب  7شرکت خصوصی کار نظافت
شهر را بر عهده دارند ،افزود :ماهانه 15
میلیارد تومان هزینه سازمان مدیریت
پسماند میشود ،این حجم از نیرو و
اعتبار هزینه شده در سازمان پسماند
باعث شده است که شهر شیراز درزمینه
نظافت نسبت به دیگر کالنشهرها
متمایز باشد .محمدرضا محمدحسن
پور بابیان اینکه شیراز شهر الگوی
برتر درزمینه دفن بهداشتی زباله است،
گفت :موضوعات زیستمحیطی از
بحثهای جدی و خواسته اصلی مردم
است که تا به امروز اداره محیطزیست
در شیراز مغفول مانده بود.
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز
افزود :در همین راستا کارگروهی
متشکل از معاونت عمران استانداری،
اداره محیطزیست و معاونت خدمات
شهری شیراز تشکیل شده است تا
اداره محیطزیست را فعال و با برنامه و
همگام با متولیان این امر در سطح شهر
شیراز پیگیریهای الزم انجام شود.

در دهه فجر صورت گرفت؛
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خدمات دانشگاه پیام نور به خارج از دانشگاه با عنوان آموزشهای آزاد ارائه میشود

سرپرست دانشگاه پیام نور فارس
رسالت دانشگاه پیام نور را حرکت
به سمت نظام آموزشی باز به
همراه ابزارها و منابع خودآموز و
الکترونیکی اعالم کرد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری:
محمدحسن صیف در جمع خبرنگاران
با اشاره به اینکه در دانشگاه پیام نور
فارس  ۳۵هزار دانشجو در  ۴۴واحد
آموزشی ،مشغول به تحصیل هستند،
گفت :این تعداد دانشجو در ۹۴۲
رشته محل کارشناسی ۵۴ ،رشته محل
کارشناسی ارشد و  ۳رشته محل دکترا
در حال تحصیل هستند.
وی ادامه داد :در حال حاضر در این
استان در مقطع کارشناسی ارشد یک
هزار و  600دانشجو و دکترا 82
دانشجو در حال تحصیل هستند.
وی بابیان اینکه کل فضای فیزیکی
این دانشگاه در فارس  ۱۷۰هزار
مترمربع است ،افزود ۲۰ :هزار مترمربع
دیگر هم در دست احداث داریم.
سرپرست دانشگاه پیام نور فارس با
اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور از
دانشگاههای مجازی پیشرو در کل دنیا
محسوب میشود ،افزود :این دانشگاه
عالوه بر دورههای حضوری اقدام به
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شماره

سرپرست دانشگاه پیام نور فارس عنوان کرد؛

تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع
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همراه با
نمایش فیلم

روزنامه

1397

صفحه

سر مقاله
محمدمهدی جعفریزاده

به بهانه سالروز تولدِ «طلوع»
اشعه زیبا و طالیی خورشید که
از ابتدای روز بر سپیدی صبح ،تبسم
میزند و مردم را نوی ِد روزی جدید
میدهد ،در دل هر کس امید و
آرزوهایی میکارد که همه ساعات
روز تا هنگام خواب در پی تحقق
آنهاست؛ پس در هر روز از طلوع
تا غروب باید پیوسته ،فرصتها را
مغتنم شمرد و تدابیر و اندیشههایی
را به کار بست تا نتایج گرانبهایی
حاصل شود .خمیرمایه و تار و پود
این نتایج ارزشمند «اندیشه» است.
با تفکر و اندیشیدن است که بشر
از «عصر نادانی» به «عصر دانایی»
رسیده.
امروز پس از قرنها تالش و
مجاهدت گسترده بشر به قرنی
رسیدهایم که آن را «قر ِن رسانه
و انفجار اطالعات» میگویند .بش ِر
امروز مدیون خواندن و نوشتن ،قلم
و کاغذ ،کتاب و مطبوعات ،رادیو
و تلویزیون و جدیدًا اینترنت و
ماهواره و فضای مجازی است .اگر
اینها را از او بگیری ،همان انسان
عصر حجر و سرگردان در بخش
حیوانیت و جهل خویش خواهد
بود .آری« ،حذف و یا محدود
کرد ِن» هرکدام از اینها از زندگی
انسانها ،راندن آنها به هزاران سال
قبل یعنی پرتاب کردن انسانها به
سالیان دراز پیش از دانایی است.
هر عاملی که «اندیشیدن» را قفل
کند و فضای عقالنیت را به سمت
رکود و توقف سوق دهد ،نتیجهای
جز اضمحالل و سقوط در د ّره

غفلت و نادانی نخواهد داشت.
امروز حیات و زندگی فردی و
اجتماعی انسانها در پرتو «فهم
و دانایی» معنا مییابد و جهل و
بیخبری َس ّم مهلک جوامع بشری
است .اگر جامعهای به فالکت و
تباهی افتاده به علت خزان و غروب
اندیشه بوده ،نه بهار و طلوع آن.
روزنامه طلوع از  18بهمنماه 1374
به این امید که بتواند «اشعهای»
باشد از مجموع «اشعههای دانایی»
طلوع کرد و با همه فراز و نشیبها
و درنوردیدن سختیها و مشکالت
تا به امروز با شما و برای شما در
«مدار دانایی و رشد اندیشه و ترویج
عقالنیت و معنویت» به فعالیت
خود ادامه داده است .اگر در این
سالها ،توفیقی داشته و چهار
نوآوری را وارد مطبوعات استان
و کشور کرده ،همه نتیجه زحمات
و محبتهای شما عزیزان همکار،
همفکر ،همراه ،همدل ،همدرد،
همنوا و هماهنگ بوده است و باید
به خاطر این موفقیتها ،خداوند
علیم را شاکر و سپاسگزار شما
بزرگواران باشیم.
اینک در سالروز انتشار طلوع،
فرصت را مغتنم شمرده ،بار دیگر
از یکایک عزیزانی که حتی در
یک شماره از  2451شماره این
روزنامه ،ما را یاری کردهاند،
سپاس و تشکر وافر کرده و اوج
عزت ،سربلندی ،سالمتی و حرکت
پرشتابتر در مسیر آگاهیبخشی
را برای همگان آرزو دارم.

از هر دری کالمی

واکنش رئیس محیطزیست به خواسته جدید
موتورسیکلتسازان

به دنبال درخواست وزارت
صنعت برای حذف یکی از مواد
قانون هوای پاک ،رئیس سازمان
محیطزیست گفت :ما مخالف
«حذف اسقاط موتورسیکلتهای
فرسوده» هستیم.
به گزارش ایسنا ،بر اساس ماده ۱۱
آئیننامه ماده  ۲قانون هوای پاک،
موتورسیکلتسازان باید به ازای
تولید هر دستگاه موتورسیکلت
بنزینی ،یک دستگاه موتورسیکلت
فرسوده را اسقاط کنند .تنها چند
ماه از ابالغ این آئیننامه میگذرد
و هنوز به اجرا نرسیده که
موتورسیکلتسازان پیشنهاد حذف
ماده  ۱۱این آئیننامه را به دولت
دادهاند.

دراینباره عیسی کالنتری در
گفتوگو با ایسنا تأکید کرد:
سازمان حفاظت محیطزیست
مخالف حذف ماده  ۱۱آئیننامه ماده
 ۲قانون هوای پاک است و حتمًا
موتورهای فرسوده باید اسقاط شوند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر
بیش از هفت میلیون موتورسیکلت
در کشور وجود دارد که بخش
عمده آنها کاربراتوری و آالینده
هستند ،گفت :متأسفانه وزارت
صنعت و موتورسیکلتسازان
دنبال حذف ماده مربوط به «اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده درازای
تولید موتورسیکلتهای جدید
بنزینی» هستند.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

الریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم خبر داد:

دستور رهبری برای اصالح ساختار کشور
در مدت  4ماه آینده

رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :در شرایط فعلی ،دامن زدن
به مشاجرات سیاسی و حواشی به
صالح کشور نیست.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در
هشتمین جلسه شورای اداری استان
قم با تأکید بر ضرورت همگرایی
میان مسئوالن عنوان کرد :باید
راهبرد دشمن بهویژه آمریکا را
در سطح جهانی علیه ایران بهخوبی
شناخت و در این شرایط وفاق ملی
و وحدت را موردتوجه قرارداد.
الریجانی یادآور شد :رهبر انقالب
باتدبیر دستور اصالح ساختار
کشور در مدت چهار ماه آینده
دادند .در این جهت وفاق داخلی
و وحدت درونی یکی از الزامات
مهم سیاست داخلی است.
وی خاطرنشان کرد :در شرایط
فعلی ،دامن زدن به مشاجرات
سیاسی و حواشی به صالح کشور
نیست در این وضعیت نباید بهجای
دست یافتن به راهبردی مناسب،
بر سر هر موضوعی مناقشه کنیم.

الریجانی ادامه داد :تئوری معامله
بزرگ قرن زمانی عملیاتی میشود
که روابط کشورهای اسالمی با
اسرائیل عادیسازی شود و یا محور
مقاومت اسالمی تضعیف شود و یا
از میان برود.
وی تصریح کرد :ناامن کردن
کشور براثر مشکالت اقتصادی و
معیشتی راهبرد دیگر آمریکا از
اعمال تحریمهای اقتصادی است و
باید ما به درک صحیحی از این
راهبرد برسیم.
وی خاطرنشان کرد :تحریمها و
فشارهای اقتصادی وجود دارد اما
ضعفهای کنونی باید عالج شود
و به آن بهعنوان یک فرصت
نگاه شود و قبول کنیم در حوزه
اقتصادی نواقصی وجود دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی عنوان کرد :باید پذیرفت
کشور در حوزه مباحث اقتصادی
مشکل دارد و در تمام زنجیرههای
تولید کشور وابستگی به خارج
وجود دارد.

