دبیر کل سازمان ملل نگران وضع تحریمها علیه ایران است
کسب دو مدال توسط
اسکیباز شیرازی
در انتخابی تیم ملی

نوشداروی
زخم عقبماندگی
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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روحانی:

 740میلیارد تومان
کل بودجه هزینهای
برای  25دستگاه دولتی
در فارس

مبارزه با خواست عمومی ،مشروع
و قانونی نیست

4

در میزگرد بررسی مشکالت
کارتن خوابها مطرح شد؛

بحثهای داغ دانشجویان
با یک مدیر کل

1

دیدار دیپلماتهای لهستانی
با عراقچی با محوریت نشست ورشو
***

4

آمار ابتال به سرطان
در فارس نگران کننده
نیست

اژهای:

مرتضوی هم مانند سایر زندانیان
ممکن است به مرخصی برود
***

3

اردوغان:

سوریه را به سوریها برمیگردانیم

کشف  100فقره
کالهبرداری با وعده
اعطای تسهیالت کم بهره
در فارس
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الهوتی:

پیمان سپاری ارزی
نتیجهبخش نبود

9

10

 60درصد حقوق کارگران
برای اجاره خانه میرود

بازگشت بینایی با پیوند شبکیه ،دستاورد علمی انقالب
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ایرنا :رییس جمهوری گفت :مبارزه با خواست
عمومی   مردم نه درســت اســت ،نه قانونی و نه
مشــروع ،ما نمی   توانیم با خواست عمومی   مردم
مبارزه کنیم.
حجت االسالم و المسلمین «حسن روحانی»
روز دوشنبه در نشســت وزیر  ،معاونان و مدیران
ارشــد وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با
گرامیداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اســامی   اظهار داشــت :ما فکــر می   کنیم یک
اختیاراتی از آسمان داریم که می   توانیم بر زمینیان
هر فرمانی را صادر کنیم ،چنین موردی وجود ندارد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان
خــود با بیان این که یک عــده از فضای مجازی
گاهی افراطی و تفریطی استفاده می   کنند ،گفت:
یــک عده نیز فکر می   کننــد در این فضا باید هر
کاری ،هر شایعه و دروغی و تهمتی را برای منافع
شخصی ،گروهی و حزبی خود انجام بدهند.
رییــس جمهوری ادامه داد :وقتی اســتفاده از
این ابزار مانند تلویزیون برای افراد عادی شــود،
فقط برنامههــای الزم و مورد عالقه را انتخاب و
استفاده می   کند.
روحانــی همچنیــن با بیان این کــه افراط و
تفریط برای اســتفاده ابــزاری از فضای مجازی،
آن را بــه تهدید تبدیل می   کنــد ،گفت :چرا تلفن
همراه را از همان روز اول که دست افراد می   دهند
درخت ممنوعه و محدودیــت و ممنوعیت ایجاد
می   کنند ،جوان کنجکاو می   شود که چه چیزی در
این برنامه وجود دارد کــه نباید ببینیم؛ در جهان
شــبکه ای ،درخت ممنوعه نســازیم ،بلکه باید
فرهنگ سازی کنیم.
وی تصریــح کــرد :در بعضــی اقدامــات
ناموفــق بودیــم چرا کــه فکــر می   کردیم این
ابزارهــای ارتباطــی تحت فرمان ما اســت که
دســتور بدهیم فیلتر شــود ،پس از فیلتر شدن با
فیلتر شکن چه کار باید بکنیم؟ نتیجه این اقدامات
چه شــد؟ همه ضرر می   کنیم ،اول هم جوانان و
نوجوانان بیش از همــه از اثرات منفی فیلترینگ
آسیب می   بینند.
رییس جمهوری اضافه کرد :اگر ما  500رسانه
داشتیم تا این اندازه در فضای مجازی تورم ایجاد
نمی   شــد؛ تورم که در جنس و مواد غذایی نیست،
فضای مجازی هم دچار تورم اســت ؛ همه چیز را
می   خواهند در این فضا بگویند چون رسانه دیگری
ندارد.
وی تاکید کــرد :اگر جناحهــا و جریانهای
کشور هر کدام یک رادیو و رسانه داشتند و نیمی   از
حرفهای خود را به صورت رسمی   و با شناسنامه
در رسانههای خود می   زدند؛ معلوم بود چه کسی چه

روحانی:

مبارزه با خواست عمومی ،مشروع
و قانونی نیست
چیر می   گوید و طرفدار کدام جریان و حزب است.
رییس جمهوری همچنیــن گفت :اطالع داریم
که عایــدی مالی حاصل از ایــن تبلیغات زیاد و
گذشتن از آن ســخت است اما دولت و همچنین
وزارت ارتباطات نباید اجازه دهند وقت و عمر مردم
تلف شود.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :در اروپــا برای
تلفنهای همراه مردم به صورت مداوم پیام ارسال

مبارزه با فساد است.
وی در مــورد جلســه مشــترک دولــت و
استانداران در هفته گذشته اظهارداشت :بعضی از
کســانی که در بانک مرکزی ثبت سفارش کرده
و ارز دریافت می   گیرند ،از این پول سوءاســتفاده
می   کننــد ،برخی از ایــن افراد بــرای کاغذ ارز
 4200تومانی دریافت کرده تا کاغذ وارد کنند و در
اختیار مطبوعات قرار دهند ،اما کاغذ وارد شــده را

نمی   شود؛ ممکن است شخصی منتظر یک تماس
فوری باشــد و با این پیامهای تبلیغاتی اعصاب او
آسیب دیده و وقت او تلف شود.
وی اتالف وقت و آزار مردم را حرام شــرعی
دانســت و افزود:نباید به بهانه پول درآوردن مردم
را اذیت کرد.
رییس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :استفاده درست و صحیح از ابزار رسانه
و تلفن همراه مهم اســت.؛ در شرایط امروز جامعه
ما  ITو  ICTبسیار مهم است و بخش بزرگی از
اقتصاد ما به این فناوری وابسته و این فناوری یک
پایه اصلی برای اقتصاد ماست.
روحانــی تصریح کرد :فضای مجازی و قدرت
سایبری توانمند ساز و متکی به زیربنا و زیرساخت
برای تمام حرکتهای اقتصادی ،علمی ،فرهنگی
و تحقیقاتی است.
روحانی در ادامه سخنان خود به مزایای فضای
مجــازی اشــاره و تصریح کرد :فضــای مجازی
در وهلــه اول زیربنای بســیاری از حرکتهای
اقتصادی ،توسعه ای و توانمند ساز است و در وهله
دوم در سراسر کشور عدالت اجتماعی و اقتصادی
به وجود می   آورد و اثر ســوم این فضا شفافیت و

انبار کرده و به تدریج در بازار آزاد پخش کرده است.
وی با اشــاره به این که هــر فردی کاری دارد
یــک کیف کپــی از شناســنامه ،کارت ملی و...
همــراه خود می   برد حتی از کارت هوشــمند هم
کپی می   گیرند ،اظهار داشت :قرار شد هر شخص
فقط یک کارت داشــته باشد که اوراق شناسایی؛
اثر انگشت ،مشــخصات ،آدرس ،حساب بانکی و
کارت ســوخت او در آن کارت باشــد .باید با یک
کارت زندگی کنیم.
روحانــی افــزود :راه حل این مشــکل دولت
الکترونیک اســت و راه حل دیگری نمی   شناسم.
اگر بخواهیم کنترل کنیم و فساد را بادقت دربیاریم
و پزشک حاذق مسلمان متدین که الحمدا ...زیاد
داریم برابر آنها تواضــع می   کنیم و چهار فرد که
سالم نیســتند برخورد کنیم راه حلش سالمت از
طریق الکترونیک است.
وی گفت :با توســعه دولت الکترونیک فردی
که به پزشک مراجعه می   کند به سادگی مشخص
می   شود چه زمان و کجا عکس گرفته و چه زمان
و کجا و توســط کدام دکتر جراحی شــده و چه
داروهایی مصرف کرده است.
رییس جمهوری در رابطه با اشــتغالزایی برای
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رشد  37درصدی صادرات
چدن ،آهن و فوالد در  9ماه
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جوانان گفت :آمار رســمی   بیکاری در کشور یازده
و هفــت دهم درصد اســت ،در حالی که این آمار
در جوانــان بــه  24درصد می   رســد و در جامعه
آماری جوانان تحصیل کرده بیشــتر می   شــود.
روحانــی افــزود :باید برای همه شــغل ایجاد
کنیم ،آن زمان که می   گفتیم زنان در خانه باشــند
گذشته است.
وی بــه موضــوع حجــاب اشــاره کــرد و
اظهارداشت :خدا ابتدا به مردها می   گوید چشمان
خود را محافظت کنید و به نامحرم نگاه نکنید ،آن
وقت ما زنان را دســتگیر می   کنیم؛ اساس حجاب
برای امنیت و حمایت از زن اســت ،اما ما طوری
رفتار کردیم که انگار حجاب چماقی بر سر اوست.
روحانی ادامــه داد :کار مالی را به زنانی دهیم
که دستشان پاک است ،چرا به کسی کار را واگذار
کنیم که برای ما مشکل ایجاد کند؛ ممکن است
در برخــی از بخشها زنــان کار را بهتر از مردان
انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه در هر جا مسئولیت را به
زنان و جوانان دادیم ضرر نکردیم ،گفت :به عنوان
مثال مــا وزیری جوان را بــرای وزارت ارتباطات
انتخاب کردیم که توانست به خوبی این وزارتخانه
را اداره کند.
رییــس جمهوری در ابتدای این نشســت نیز
مقاومت در برابــر فناوریها و تحــوالت نوین،
رویکردی قدیمی   دانست و افزود :عادت انسانها
در اســتفاده از یک امکان و وسیله گاهی به طور
طبیعی تبدیل به حق میشود که هر نوع مخالفت
با آن اقدامی   نادرست از سوی استفادهکنندگان به
حساب میآید .
روحانــی گفت :امروز زندگی همه مردم جهان
در بستر فضای مجازی شکل و شیوه جدیدی یافته
که دائم نیز در حال تغییر و تکامل اســت؛ تغییر و
تحول عرصه فضای مجازی با زندگی مردم عجین
شده و دیگر نمیشود فضای مجازی را از زندگی
مردم جدا کرد .دیگر این امر قابل تحقق نیست که
حاکمیت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبایل را
به خاطر برخی آسیبهایش کنار بگذارند.
رییس جمهــوری با بیــان اینکه مبــارزه با
خواســت عموم مردم ،شــرعی و قانونی نیست،
اضافــه کرد :برخی فکــر میکننــد اختیاراتی از
آســمان دارنــد تا بــر زمینیها هــر فرمانی که
میخواهنــد صادر کنند ،اما خداوند به پیامبر خاتم
(ص) نیز تأکید کرد که تو وکیل مردم نیســتی و
فقط مأمور ابالغ پیام هســتی و مردم در پذیرش
یا رد آن  ،مختار هســتند .نمیتوان با خواســت
عمومی   مــردم مبارزه کرد و این کار نه شــدنی و
نه مشروع و قانونی خواهد بود.

از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف خودداری گردد.

روابط عمومی   شرکت گاز استان فارس

