 600/000/000/000تومان پول مردم کجاست؟!
ما نگوییم بد و میل به
ناحق نکنیم ...

آیتا ...شیخ محمدرضا
حدائق دار فانی را
وداع گفت

محمد عسلی

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
پنجشنبه  21تیر  28 -1397شوال  -1439سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6390تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
عارف:

ممکن است پرسش از رئیس جمهور را مطرح کنیم
2

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در شیراز مطرح کرد:

تکذیب توقف طرح بیمه رایگان

10

خاطرات یک معلم
12

3
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وزیر ارتباطات:

بستن فضای مجازی ،کار تنبلهاست

3

3

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز:

تصادف مرگبار نفتکش و اتوبوس
در سنندج

بدون توجه به اتصال حمل و نقل ریلی به دریا
شاهد ارتقای صادرات نخواهیم بود.
***

شیراز؛

میزبان مرحله استانی چهل و یکمین
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

تسنیم :در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه یک دستگاه
اتوبوس «دیدار ســیرگیتی» بهقصد تهران ،از ترمینال سنندج
خارج شــده بود که بهمحض خروج از ترمینال ،یک تانکر حامل
سوخت از پشت به اتوبوس برخورد کرد و اتوبوس دچار حریق
شــد .تاکنون آمار کشتهشدگان این حادثه ۱۱ ،نفر اعالم شده
است .بر این اساس در استان کردستان سه روز عزای عمومی
اعالم شــد .آثار و همچنین الشه سوخته یک دستگاه اتوبوس
و تانکر حمل سوخت و دو خودرو ســواری در سنندج از سوی
نیروهای امدادی از محل وقوع حادثه جمع آوری شد.

***

نان نانواییهای شیراز با سیاستهای غلط آجر
شد
4

خواب آمریکا برای نفت ایران
2

توتال ایران را ترک کرد
***

عکس :تسنیم

افزایش  20درصدی قیمت لوازم آرایشی و
بهداشتی
10

والیتی در مسکو:

رئیس جمهور در پی حادثه اتوبوس مسافری در سنندج؛

مسئوالن استانی نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کنند حضور نتانیاهو در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما ندارد
مهر :مســئوالن استانی نسبت به بررسی دقیق
علت وقوع این حادثه و رســیدگی به خانوادههای
داغدیده و تسکین آالم اقدام کنند.
رئیسجمهــور در پیامــی با ابــراز همدردی و
تســلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه تلخ و
تأسفبار در ترمینال مسافربری سنندج از مسئوالن
اســتانی به ویژه اســتاندار به عنوان نماینده دولت
خواســت تا نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این
حادثــه اقدام کرده و تالش و اهتمام ویژهای برای
رســیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم
آنان داشته باشند.
متن پیام حجتاالسالم حسن روحانی به شرح
زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

وقــوع حادثــه تلــخ و تأســفبار در ترمینال
مســافربری ســنندج که منجر به جــان باختن و
مجروح شــدن تعــدادی از هموطنــان عزیزمان
در اســتان کردســتان گردید ،موجب اندوه و تأثر
عمیق شد.

هماکنون الزم اســت مسئوالن استانی به ویژه
اســتاندار محترم به عنوان نماینده دولت ،نســبت
به بررســی دقیق علــت وقوع ایــن حادثه اقدام
کــرده و تالش و اهتمام ویژهای برای رســیدگی
بــه خانوادههای داغدیــده و تســکین آالم آنان
داشته باشند.
اینجانــب با ابراز همدردی ،ایــن مصیبت را از
صمیم قلب به خانوادههای عزیز جانباختگان این
حادثه دلخراش و مردم اســتان کردستان تسلیت
میگویم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان
مظلــوم رحمت و مغفرت و برای عموم بازماندگان
صبــر و اجــر و بــرای مجروحان شــفای عاجل
مسألت دارم.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

بطحایی گلپایگانی با اشاره به پخش مستند «بیراهه» از صدا و سیما:

برای دشمنان سوژه تهیه نکنیم

ایســنا :یک عضو مجلس خبــرگان رهبری
گفت:بهتر اســت بــرای ترویج فرهنــگ دینی
ستارالعیوب بودن خداوند را نیز در نظر بگیریم.
حجتاالسالموالمســلمین سیدهاشم بطحایی
گلپایگانــی در گفتوگو با ایســنا ،توضیح داد:کار
صداوســیما در پخش مستندی با عنوان «بیراهه»
در مــورد دختــری نوجوان کــه در اینســتاگرام
تصاویری را از برخی حــرکات خودش به نمایش
گذاشــته بود از نظر اخالقی کار درستی نبود .ما در
کشور مسائل و بحثهای مهم  تری داریم که رسانه
ملی میتواند به آنها بپردازد.
وی اظهار کرد :صدا و سیمای ما باید در اینگونه
رفتارهــا به دور از جناحبنــدی و به صورت کامال
اسالمی عمل کند .در بخشی از دعای جوشن کبیر
میخوانیم «یا َم ْن اَ ْظ َه َر الْ َج َ
میل» رحمتش بســیار
و مهربانیاش همیشــگی است و یا در آیات قرآنی
و احادیث دینی به ستارالعیوب بودن خداوند اشاره
شده است .رسانه ملی ما نیز باید در انتشار این گونه
اخبار ،ذات اقدس الهی را در نظر بگیرد.
وی ادامــه داد :ایــن که دشــمنان جمهوری
اســامی ایــران و در رأس آنها آمریــکا و رژیم
صهیونیســتی میخواهند به هر طریقی که شده
امنیت و آرامش کشور ما را مختل کنند موضوعی
است که همواره به آن توجه و اشاره داشتهایم اما
نباید با اینگونه رفتارها خوراک و ســوژهای برای
آنهــا تهیه کنیم که بتوانند در این راســتا بر روی
افکار عمومی ما مانور بدهند.
ایــن عضو مجلــس خبرگان رهبــری یادآور
شــد:یک دختری عمــدا و یا ســهوا حرکاتی را

انجام داده است .اســام آنقدر ضعیف نیست که
در برابر اینگونه حرکات دچار تشــویش شود .دین
اســام متعلق به خداســت و پیامبر (ص) و ائمه
علهیمالســام همگی برای ترویج دین آمدهاند و
مبلغ دین بودهاند.اصل اسالم و ترویج آن خواسته
خداوند اســت .اینکه یک روزی سالطینی بر سر
کار بیاینــد کــه بخواهند اســام را از بین ببرند
امکان  پذیر نیســت.دین اســام دینی است که با
اینگونه حرکتها و یا ســخنان ناشایست افرادی،
متزلزل نمیشود.
گلپایگانی ادامه داد:یک خانم یا آقا وقتی چنین
حرکاتی انجــام و آن را پخش عمومی میکنند در
اصل ابتدا به خودشان لطمه زدهاند و افتخار اسالم و
مومنی را از خود سلب کردهاند اما این امر نمیتواند
به اصل اسالم لطمهای وارد کند .مسئوالن در هر
ردهای که هســتند باید در برابر اینگونه حرکتها
کــه منافاتی با اصل قانون جمهوری اســامی و
دین اســام دارد ،موعظه و نصیحت را در ابتدای
امر انجام بدهند و اجازه ندهند این گونه مســائل

رسانهای شــود که اگر حتی کسی از این موضوع
اطالع نداشته است بدتر به سمت آن حرکت کند.
وی ادامــه داد:ایــن کار درســتی نیســت که
تلویزیون بخواهد ســخنان یک دختر  ۱۷ساله را
این گونه منتشــر کند .بعید میدانم که خانواده و
بســتگان او هم از این امر راضی باشــند .مگر ما
فراموش کردهایم که رضاخان به دستور انگلیسیها
میخواست حجاب را از سر زنان ما بردارد اما تمام
مــردم ایران مقابل آن ایســتادند .حاال مردمی که
برای این انقالب شــهید و خــون دادهاند چگونه
میخواهند به حجاب که حکم قرآن اســت لطمه
وارد کنند؟.
این استاد برجسته حوزه و دانشگاه تأکید کرد:
یکی از القاب خداوند «ســتارالعیوب» بودن است.
اگر مسئوالن ما میخواستند کاری برای کمرنگ
شــدن چنین حرکاتی انجام بدهند ابتــدا باید از
طریق نصیحت و موعظه وارد میشــدند .آن فرد
در خانه خــود کاری انجام داده اما اینکه آن را در
انظار عمومی منتشر کرده است خالف است و صدا
وسیما میتوانســت به گونهای دیگری این رفتار
خالف دین را از بین ببرد.
وی گفت:ما این همه در کشــور مشــکالت
داریم و دشــمن هر روز برای ما یک مشکلی در
عرصههــای مختلف به وجود مــیآورد و اگر ما
بخواهیم در رســانه ملی بــه کوچکترین کاری
که یک دختر  ۱۷ســاله انجــام داده بپردازیم ،به
نظر کار درســتی نمیرســد و ما مســائلی باالتر
از اینهــا داریم که باید در رســانه ملــی به آنها
پرداخته شود.

تسنیم :مشــاور بینالملل مقام معظم رهبری
در بدو ورود به مســکو در خصوص سفر همزمان
نتانیاهو به روســیه گفت :کسی به حرفهای این
دورهگرد اهمیتی نمیدهد.
علــی اکبر والیتی با اشــاره به ســفر بنیامین
نتانیاهــو و دیدار آتــی وی با والدیمیــر پوتین
رئیس جمهور روسیه گفت :ایشان آدم دورهگردی
است که هر روز به یک نقطه از جهان سفر میکند،

اظهارات بیمبنا و بیمنطقی مطرح میکند و کسی
به حرفهای او اهمیتی نمیدهد.
وی افــزود :لــذا حضــور یــا عــدم حضور
وی در روســیه هیــچ تأثیــری در مأموریــت
استراتژیک ما ندارد.
علــی اکبــر والیتی فرســتاده ویــژه رئیس
جمهــور دیروز عازم مســکو شــد تا پیــام مقام
معظــم رهبــری و رئیــس جمهوری ایــران را

بــه والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهوری روســیه
تقدیم کند.
هدف این نامه «تأکید بر اهمیت و گســترش
روابط ایران و روسیه» عنوان شده است.
فرســتاده ویژه رئیــس جمهور احتمــا ًال روز
پنجشــنبه با رئیس جمهور روســیه دیدار خواهد
داشت و برای روز جمعه نیز دیدارهایی برای آقای
والیتی در نظر گرفته خواهد شد.

