پنجشنبه  23شهریور  23 ،1396ذیالحجه  14 ،1438سپتامبر  ،2017شماره  ، 19634سال شصت ونهم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

رسول خدا(ص) می فرمایند:
مان ِل َزوا ِلها.
الح ُ
ّعم ِة َأ ٌ
َ
مد َع َلی ال ِن َ
سپاس بر نعمت مایه امنیت از زوال آن است.
(نهج الفصاحه؛ صفحه 452؛ حدیث )1419

مشهد اذان ظهر 12:27غروبآفتاب  18:41اذانمغرب  18:59نیمه شب  23:44اذان صبح فردا  4:48طلوعآفتاب فردا 6:14

...

تازههای مطبوعات
••شهروند  -مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی ،امام
جمعه اهل سنت زاهــدان در گفت و گو با این روزنامه
با بیان این که «اهــل سنت در گذشته از اصال حطلبان
حمایت کردند ،به این امید که در جامعه تحول به وجود
بیاید و اصــاح صــورت گیرد» ،گفت :قبل از انتخابات
از طرف اصولگرایان مراجعه شد که شما این چند دوره
اصالحطلبان را تجربه کردید و برای شما کاری نکردند،
اینبار اصولگرایان را تجربه کنید االن هم اگر بدانیم
اصولگرایان برنامهشان خوب است ،در انتخابات آینده این
امکان وجود دارد که از آن ها حمایت کنیم».او همچنین
گالیه کرد که «اصال حطلبان وقتی در انتخابات پیروز
توآمدهای ایام
میشوند مردم را فراموش میکنند و آن رف 
انتخابات را بعد از انتخابات ندارند».
••فرهیختگان «  -اولوج نولستاد» ،رئیس بنیاد نوبل
واقع در اسلو ،پایتخت نروژ در گفتوگو با «فرهیختگان»
گفت« :بازپسگیری جایزه از دریافتکنندگان آن از جمله
ان سانگ سوچی ،نه خواسته آلفرد نوبل است و نه متناسب
با قوانین کمیته صلح نوبل».او تاکید کرد« :غیرممکن است
پس از این که جایزهای از سوی این کمیته به فردی اهدا
شد ،بتوان آن را پس گرفت».
••جوان  -یادداشتی که در روزنامه اصولگرای جوان منتشر
شده ،به نقد فیلمهای «ماجان»« ،نگار» و «من و شارمین»
پرداخته و آنها را محصول سینمای بیمار کشور دانسته و
درباره فیلم تازه رامبد جوان نوشته است«« :نگار» فیلمی به
شدت بیارزش است که رامبد جوان آن را تنها برای تقدیم
به همسرش ساخته است».
••جمهوری اسالمی  -مدیرمسئول روزنامه جمهوری
اسالمی ،توضیحاتی را درباره سرمقاله جنجالی روز یک
شنبه این روزنامه ارائــه داد و نوشت  :شاید بتوان به این
نتیجه رسید که پاالیش روحانیت از افراد ناباب و از کارکرد
نادرست ،برعهده خود روحانیت است .این خود روحانیت
اصیل و خالص و خدوم است که باید سکوت را بشکند و از
کنار انحرافاتی که توسط افراد ملبس به لباس روحانی
دامن زده میشود بیتفاوت عبور نکند.
••نشریه سازندگی  -عارف یکی از کم تحرک ترین
نمایندگان مجلس است و در دیگر مناسبات نمایندگی هم
به جز برای یکی دو نطق میان دستور و یک دفاعیه از کلیات
کابینه دوازدهم پشت تریبون قرار نگرفته و میکروفونش
هم برای تذکر و اخطاری روشن نشده است .خیلی ها او
را رئیس منفعلی که به جا و به موقع دست به عمل نمی زند
توصیف می کردند .حتی خود عارف در کمیسیون آموزش
و تحقیقات نتوانست از رأی کافی برخوردار شود تا زاهدی
نماینده نزدیک به جبهه پایداری هم در سال اول و هم سال
دوم رئیس این کمیسیون باشد.
••جمهوری اسالمی  -ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری
آذربایجان بــرای دیــدار با مقامات رژیــم صهیونیستی
به فلسطین اشغالی سفر کــرد .به گــزارش وزارت دفاع
جمهوری آذربایجان ،این سفر به دعوت آویگدور لیبرمان
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی انجام شده است .جمهوری
آذربایجان هم اکنون در زمینه خرید انواع تجهیزات نظامی
با اسرائیل همکاری میکند .رژیم صهیونیستی و جمهوری
آذربایجان چند سالی است که به توسعه روابط نظامی
و امنیتی خود اقدام کرده اند .خرید و انتقال تجهیزات
جاسوسی سیگنالی ( )SIGETو جاسوسی الکترونیک
( )ELINTبخشی از همکاری نظامی بین دو کشور است.

...

انعکاس
••مشرق نوشت :عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان درباره نتایج آخرین جلسات شورای نگهبان برای
بررسی و تفسیر عنوان «رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر
و مدبر» به عنوان یکی از مالک ها و ویژگی های رئیس
جمهور اظهار کرد :در آخرین جلسه ،حضرت آیت ا...
یزدی رسم ًا درخواست تفسیر اصل  ۱۱۵قانون اساسی
را مطرح کردند که راجــع بــه ایــن درخــواســت یکسری
نظرات تفسیری ارائه و جمع بندی شد و از طرفی ،با توجه
به تکلیف شورای نگهبان در جزء  ۵بند  ۱۰سیاست های
کلی انتخابات برای تفسیر رجل سیاسی مذهبی ،در
نهایت شاخص های رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر
احراز خواهد شد.
••تابناک مدعی شد  :سامانه آنالینی برای خرید و فروش
اعضای بدن در کشور دایر شده که از کلیه و کبد گرفته تا
دیگر اعضای بدن را میتوان در آن خرید و فروش کرد!
عدهای به فکر دایر کردن بازار آنالین خرید و فروش اعضا در
کشورمان افتاده اند و می خواهند به این تجارت غیرقانونی،
صــورت امــروزی و ب ـهروز ببخشند .سایتی که به فراخور
نیازهای فــراوان موجود در جامعه به دریافت عضو برای
پیوند ،مشتریانی نیز یافته و توجه متقاضیان فروش عضو را
هم به خود جلب کرده است.
••سایت خرداد نیوز نوشت  :جمعی از دانشجویان ایرانی
در حمایت از بازگشایی سفارت ایران در کانادا مقابل دفتر
وزیر امور خارجه کانادا تجمع کردند .این دانشجویان دلیل
تجمع خود را اعتراض به مشکالتی بیان کردند که به خاطر
نبود روابط دیپلماتیک برایشان ایجاد شده است.
••پــارس نیوز مدعی شد  :بر اســاس جمع بندی حلقه
اطرافیان محمود احمدی نژاد ،وی باید مجدد در فضای
سیاسی بازیابی شود تا بتواند با استفاده از ابزارهای
الزم کار خود را به پیش ببرد .بر این اساس وی تاکنون
دو دیدار انجام داده و برای ماه های آینده حداقل برای
ده دیــدار دیگر نیز برنامه ریــزی کــرده اســت .وی بعد از
انتصاب آیت ا ...شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص با
ایشان دیدار کرده است که خیلی جزئی این دیدار ،رسانه
ای شد.همچنین وی به تازگی با عزت ا ...ضرغامی رئیس
سابق سازمان صدا و سیما نیز دیدار داشته که جزئیاتی از
سوی دو طرف به بیرون درز نکرده است.
••سدنا نیوزمدعی شد  :برای تغییر و انتخاب استانداران
در دولت دوازدهــم هیئتی شش نفره به ریاست اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور تشکیلشده است.
در این هیئت که با هماهنگی رئیسجمهور تشکیلشده،
محمدباقر نوبخت "رئــیــس ســازمــان برنامهوبودجه"،
محمد شریعتمداری"وزیر صنعت ،معدن و تجارت"،
عبدالرضا رحمانی فضلی"وزیر کشور" ،حجتاالسالم
عــلــوی"وزیــر اطــاعــات" و محمود واعظی"رئیس دفتر
سجمهور"حضور دارند.
رئی 
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گزارش خراسان از گرایش  7استاندار جدیدکه دیروز هیئت دولت انتخاب کرد

نوشتههای ناخوانده

تغییر قطعی۱۰استاندار
هادی محمدی – در حالی که وزیر کشور وعده داده بود
تا پایان شهریور ماه تکلیف استانداران دولت دوازدهم
مشخص می شود  ،روز گذشته در اولین گام ،هیئت دولت
هفت استاندار را انتخاب کرد .به این ترتیب با احتساب
انتصاباستاندارآذربایجانشرقیبهعنوانمعاونسیاسی
وزارت کشور که سه روز پیش انجام شد و انتقال استاندار
کردستانبهقزوینواستاندارگیالنبهالبرزوتعییننشدن
استانداران گیالن و کردستان ،تاکنون تغییر 10استاندار
یعنی یک سوم استانداران کشور در دولت دوازدهم قطعی
شدهاست.وزیرکشورپیشترگفتهبودتاپایانشهریورتغییر
و تحوالت استانداران انجام خواهد شد .مروری بر گرایش
سیاسی استاندارانی که دیروز منصوب شدند نشان می
دهد که گرایش هفت استاندار جدید ،اصالح طلبی یا
اعتدالی نزدیک به اصالح طلبی است.
▪استانداران جدید بــرای کــدام استان ها انتخاب
شدند؟

روز گذشته در جلسه هیئت دولــت ،محمدعلی نجفی
بــرای استان البرز  ،محمد مهدی مــروج الشریعه برای
استان خراسان جنوبی ،اسماعیل تبادار برای استان
فــارس ،عبدالحمید زاهــدی برای استان قزوین ،علی
محمد احمدی برای استان کهگیلویه و بویراحمد ،موسی
خادمی برای استان لرستان و فریدون همتی برای استان
هرمزگان ،سکان باالترین پست اجرایی در این استان ها
را بر عهده گرفتند  ،همچنین با توجه به این که استانداران
آذربایجان شرقی ،کردستان و گیالن در مسئولیتهای
جدید مشغول به کار شد هاند ،در روزهــای آینده افراد
جدیدی برای این سه استان معرفی خواهند شد.
▪ رحمانی فضلی  :آمــاده ایم تا پایان شهریور همه
استانداران تعیین شوند

روز گذشته دقایقی بعد از اعالم تصمیم دولت در خصوص
استانداران جدید هفت استان کشورمان  ،عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور و مسئول مستقیم استانداران
در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادامه
روند تغییر استانداران گفت :برخی استانداران تغییر می
کنند و برخی دیگر جابه جا می شوند.در جلسه هیئت
دولت هفت نفر از استانداران انتخاب شدند که از این
میان چهار نفر از استانداران فعلی جابه جا و سه استاندار
جدید نیز انتخاب شدند.وی افزود :در دور جدید با توجه به
ارزیابی هایی که از عملکردها داریم تعدادی جا به جا می
شوند ،برخی خودشان تقاضا کردند که در دستگاه های
اجرایی دیگر ادامه همکاری دهند و تعدادی نیز تقاضا
داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته شوند.وزیر کشور
خاطر نشان کرد :ما می خواهیم در کوتاه ترین فاصله
برای این که تزلزلی در مدیریت استانی ایجاد نشود ،این
کار را انجام دهیم و قول داده بودیم تا پایان شهریور همگی

▪واعظی  :استاندار پروازی نمی خواهیم

از سوی دیگر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
نیز که به میان خبرنگاران آمده بود درباره مهم ترین خبر
روز گذشته دولت در خصوص انتخاب استانداران جدید و
معیارهای دولت دوازدهم در این باره اظهار کرد  :رئیس
جمهور به سازوکاری برای انتخاب استانداران اشاره
کرده اند که یکی از آن ها پایین بودن سن استانداران
است.وی افزود :همچنین رئیس جمهور تاکید کرده اند
خانواده استانداران نیز به همراه آن ها به آن استان بروند،
چرا که ما استاندار پروازی نمی خواهیم و استاندار پروازی
نمی تواند به درستی خدمت کند.وی در پاسخ به این
سوال که آیا ممکن است از میان بانوان برای استانداری
ها انتخاب شود ،گفت :به هر حال این موضوع در حال
بررسی است و وزارت کشور تالش بسیار زیادی کرده،
انتخاب یک استاندار در یک استان ،کار بسیار سختی
است و یک استاندار عالوه بر این که باید با مدیران کل
همه وزارتخانههای مختلف هماهنگ باشد و آن ها
او را بپذیرند ،باید با  14نهاد حکومتی به طور مرتب
کارهای خود را تنظیم کند ،در عین حال مسئول تامین
امنیت استان است و ما در انتخاب مسئول ،خیلی تفاوت
جنسیتی قائل نمیشویم ،اما به هر حال تواناییهایی که
یک شخص دارد ،دارای اهمیت زیادی است.
▪شنیده های ضد و نقیض از گزینه های جدید برای
دیگر استانداری ها

گفتنی است در روزهای گذشته و در حالی که بحث تغییر
استانداران و خط و ربط سیاسی آن ها در محافل سیاسی
داخلی داغ شــده بــود ،اسماعیل جــبــارزاده استاندار
آذربایجان شرقی اولین استانداری نام گرفت که پست
خود را ترک کرد  .این مدیر قدیمی و عضو شورای مرکزی
کارگزاران سازندگی البته خوش عاقبت بود و به نوعی با
ارتقای رتبه ،مسئولیت مهم و حساس معاونت سیاسی
وزیر کشور را عهده دار شد که مهم ترین معاونت وزارت
کشور به شمار می رود و مسئول اجرای انتخابات های
کشور است.اما در کنار اخبار رسمی منتشر شده ،شنیده
هایی هم به گوش می رسد از جمله این که گفته میشود

تنش لفظی نمایندگان قطر و عربستان درباره ایران
وزیر مشاور قطر خطاب به عربستان:حتی حیوانات هم از شر شما در امان نماندند!
به عربستان و متحدانش مبنی بر این که حتی حیوانات
هم از شر شما درامان نماندند احتماال به ماجرای اخراج
شترهای قطری از مراتع عربستان اشاره دارد؛ جایی
که خردادماه گذشته در پی بحران سیاسی ریــاض با
دوحه ،عربستان سعودی به دام داران قطری دستور
داد تا گله های شتر و گوسفند خود را از مراتع این کشور
خارج کنند! در همین باره ثامر السبهان ،وزیر مشاور
عربستان در امور خلیج فارس نیز در واکنش به سخنان
وزیــر قطری در صفحه توئیتر خــود با طــرح ایــن سوال
که دربــاره کدام شرافت صحبت میکنید؟ ادعا کرد:
تروریسم ،فرقه گرایی و ویرانی کشورها در دانشنامه آن
ها به شرافت و پیروزی تبدیل شده است .این شرافت که
ماازآنمبراهستیم،مبارکتانباشد.خداراشکربهخاطر
نعمت عقل .وی همچنین در بیت شعری نوشت« :گذر
روزها همه چیزهایی را که نسبت به آنها نادان بودی
خواهد فهماند».چهار کشور عربستان سعودی ،امارات،
بحرین و مصر از خردادماه روابط دیپلماتیک خود را با
قطر قطع کردند و خواستههایی از جمله قطع ارتباط با
ایران داشتند ،اما قطر این خواسته ها را رد کرده است.

عارف :باید یک صدا ازجبهه اصالحات شنیده شود

ترکیب شورای عالی وحی منزل نیست

رئیس فراکسیون امید با هشدار به افرادی که با برخی
اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن هویت اصالح
طلبی هستند ،تاکید کرد :فع ً
ال برای حفظ انسجام
جریان اصالح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که
به دنبال عبور از هویت اصالح طلبی و فروپاشی وحدت
و انسجام هستند ،سکوت میکنم ولــی در صورت
تداوم آن مطمئنا راجع به اهداف این گونه اظهارنظرها
سخن خواهم گفت .به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف
در دیدار با اعضای تشکل دانشجویی انجمن وفاق و
توسعه دانشگاه شیراز با بیان این که وحدت و انسجام
جریان اصالح طلب یک اصل مهم برای ادامه حضور
ایــن جریان در فضای سیاسی ایــران اســت ،تصریح
کرد :باید یک صدا از داخل جبهه اصالحات شنیده
شود به همین دلیل در انتخابات مجلس دهم تصمیم
گرفته شد شورای هماهنگی جبهه اصالحات ،شورای
مشورتی آقای خاتمی و شورای مشورتی گروه امید در
قالب ساز و کار شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان فعالیت کنند که شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان برخالف تصور برخی دوستان نه تنها
باعث تضعیف احزاب نشد بلکه فرصتی را برای تقویت
احــزاب فراهم ک ــرد.وی بر ضــرورت تشکیل احــزاب
فراگیر در کشور تاکید کرد و گفت :در دور اول فعالیت
شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح طلبان ،تالش
هــای زیــادی بــرای توقف فعالیت ایــن شــورا از طریق

امیرکبیر و نهضت ترجمه و نشر کتاب

▪تالش میکنیم اگر بتوانیم استاندار زن هم داشته
باشیم

در نشست اتحادیه عرب صورت گرفت

وزیــران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب حاضر
در نشست عصر سه شنبه این اتحادیه در قاهره شاهد
مجادله لفظی مقامات قطری و سعودی بر سر ایران
بودند .براساس گزارش رسانه های عربی ،این درگیری
لفظی پس از آن آغاز شد که «سلطان بن سعد المریخی»
وزیر مشاور قطر در امور روابط خارجی از ایران ،تمجید
کرد و ایران را «دولتی شریف» و اقدام چهار کشور عربی
علیه کشورش را «محاصره ظالمانه» و «غیر قانونی»
خواند و اتهام حمایت دوحه از تروریسم را رد کرد و گفت:
(کشورهای محاصره کننده قطر) ما را متهم می کنند به
این که با ایران ارتباط داریم .به خدا قسم ،ایران اثبات
کرد که کشور شریفی است و این کشور هرگز ما را مجبور
نکرده است که سفارت خود را در فالن کشور ببندیم یا
باز کنیم .وی درباره ماجرای تعرض به سفارت عربستان
در ایران تصریح کرد :ما با عربستان همدردی کردیم و
سفیرمان را از ایران خارج کردیم اما به خاطر کارهایی که
از شما دیدیم به سمت ایران برگشتیم.المریخی در ادامه
خطاب به فرستاده سعودی تأکید کرد« :حتی حیوانات
هم از شر شما در امان نماندند ».اشاره المریخی خطاب

جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

قطعی شوند و این آمادگی را داریــم و منتظریم که این
موضوع را در دستور جلسه دولت قرار دهیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خراسان درباره این که آیا
امکان دارد در  ۲۴استان باقی مانده استاندار زن داشته
باشیم،گفت :به دنبال آن هستیم و تالش میکنیم اگر
بتوانیم استاندار زن هم داشته باشیم .وی در عین حال
از تغییر در برخی معاونت های وزارت کشور نیز خبر داد.
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اسماعیل دوستی عضو ش ــورای چهارم شهر تهران
استاندار چهارمحال و بختیاری خواهد شد یا در استان
مرکزی رضــا آستانه از مدیران وزارت نفت و مسئول
ستاد انتخابات حسن روحانی در این استان  ،سید احمد
نبوی مدیرکل اسبق بازرسی دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام و علی حسنی نماینده مــردم اراک در
مجلس ششم گزینه های جدی برای استانداری هستند.
در آذربایجان غربی نیز نمایندگان اصولگرای استان به
رهبری قاضیپور تمایل زیادی دارند که قربانعلی سعادت
همچنان استاندار باقی بماند .مصطفی ساالری شهردار
بوشهر نیز این روزهــا به صــورت جدی به عنوان گزینه
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استانداری گیالن مطرح شده است.
▪تکمیل تیم مدیریتی دولت دوازدهم با آغاز پاییز

به نظر می رسد با توجه به وعده ای که وزیر کشور داده
و با توجه به این که رئیس جمهور هفته اول مهرماه را در
سفر به نیویورک خواهد بود  ،هفته آینده در دو جلسه
یکشنبه و چهارشنبه هیئت دولت  ،تکلیف همه یا بیشتر
استانداران باقی مانده ( 24استان ) مشخص شود و
دولت دوازدهم با تکمیل تیم مدیریتی خود ،کار جدی
برای عمل به وعده های انتخاباتی و انتظارات مردم را
همزمان با شروع فصل پاییز آغاز کند.

سوابق استاندار

متولد  1339در ایالم سیاستمدار نزدیک به
اعتدالگرایان ،استاندار قزوین در دولت یازدهم و
نماینده حوزه انتخابیه ایالم در دوره هفتم مجلس
متولد  ۱۳۳۵در آستانه اشرفیه  ،سیاستمدار
اصالحطلب  ،سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی
انزلی،استاندار گیالن در دولت یازدهم
لیسانس عمران  ،استاندار بوشهر در دولت اصالحات
مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور  ،معاون
استانداری فارس در زمان استانداری انصاری الری
مدیرعامل پارس شمالی
سیاستمدارمستقلکهگفتهمیشودنزدیکبه
اعتدالگرایاناست،معاونتهماهنگیاموراقتصادی
وتوسعهمنابعاستانداریخراسانرضوی،معاونت
برنامهریزیاستانداریسیستانوبلوچستان،معاونت
برنامهریزیاستانداریخراسانرضوی
استاندار کهگیلویه و بویر احمد در دولت یازدهم ،
دکترای استراتژیک ،معاون برنامهریزی استانداری
استان کهگیلویه و بویراحمد و معاون استانداری
بوشهر در دولت اصالحات
سیاستمدار اعتدال گرا .متولد  ۱۳۴۴در آبدانان ،
نماینده حوزه انتخابیه دهلران ،آبدانان و درهشهر در
دوره نهم مجلس  ،معاون اقتصادی وزیرنفت
سیاستمدار اصالح طلب و استاندار کردستان در
دولت یازدهم است  ۸ ،سال استانداری استانهای
ایالم ،چهارمحال و بختیاری و استان مرکزی

جزئیات دستگیری و اعترافات یک عضوکلیدی داعش
در شهریار

یکی از مهم ترین اقدامات مرحوم امیرکبیر در دوران
صدارتش ،راهاندازی سازمان ترجمه و نشر کتاب در ایران
بود .او میدانست که کشور ،برای رشد و ترقی ،نیازمند
علوم جدید و به روز اســت .به همین دلیل ،امیر هرکجا
مترجمی توانا مییافت ،او را استخدام میکرد و ترجمه
کتابی را به وی میسپرد .میرزاتقی خان بــرای انتشار
کتابها« ،مطبعه دولتی» را تأسیس کرد که زیرمجموعه
مدرسه «دارالفنون» بــود« .فریدون آدمیت» ،در کتاب
«امیرکبیر و ایران» مینویسد«:هیئت مترجمانی که امیر
تشکیل داد ،مرکب از عناصر مختلف بودند :اتباع فرنگی
مستخدم دولت ،ایرانیان مسیحی و شاگردان ایرانی که در
فرنگ درس خوانده یا در ایران ،چیزی آموخته بودند ».با
این حال ،زمانی که پای مصالح عمومی کشور در میان بود،
به شرط توانایی علمی مترجمان ،شرط وطن دوستی نیز
افزوده میشد« .آدمیت» مینویسد«:امیر در  20جمادی
الثانی  1267به مشیرالدوله نوشت که هرچه فکر کرده،
نتوانسته است مترجم روسی مناسبی برای کمیسیون
سرحدی پیدا کند .به همین دلیل ،از خود او(مشیرالدوله)
می خواهد که «یک نفر آدم حــالزادهای که صرفه این
دولت را از دست ندهد و امین باشد» جست و جو و معرفی
کند ».هیئت مترجمان امیرکبیر ،در ترجمه کتا بها،
محدود عمل نمیکردند و از کتاب «انحطاط و سقوط
امپراتوری روم» تا «قواعد حکمرانی مملکت فرانسه» و
حتی متن نمایشنامههای مشهور جهان و کتا بهای
مربوط به علوم پزشکی و مهندسی ،در لیست طوالنی
ترجمههای هیئت مترجمان قرار داشت .افزون بر این،
امیرکبیر سفیران ایــران در اروپــا را موظف کرده بود که
کتابهای مفید را تهیه کنند و به ایران بفرستند« .آدمیت»
مینویسد«:در دوره امیر کتابهای نسبت ًا زیادی از اروپا
به ایران رسید .در سال  293 ،1265جلد کتاب و 323
قطعه نقشه جغرافیای عالم ،یکجا از فرانسه آمد ،که برای
آن زمان ،رقم مهمی است .این کتابها را میتوان از نظر
موضوعی به چند رشته تقسیم کرد :علوم طبیعی ،صنعت،
زراعت ،تجارت ،اقتصاد ،سیاست ،قوانین ،معدنشناسی،
پرورش حیوانات اهلی ،پرورش درختان میوه ،باغبانی،
ادبــیــات ،طــب ،دامپزشکی و امــور نظامی ».به دستور
امیرکبیر ،بسیاری از این کتابها ،مانند «کتاب فضالی
فرانسه» که شامل شرح حال مخترعان و دانشمندان این
کشور و اقداماتشان ،در شش جلد بود ،ترجمه شد .اما با
برکناری و سپس ،شهادت میرزاتقیخان ،تمام اقداماتی
که او در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و نهضت ترجمه
انجام داده بود ،به فراموشی سپرده شد.

اخبار
وزیر دفاع :حمایت از سپاه ،ارتش و نیروی
انتظامی را پرقدرتتر ادامه می دهیم

فرمانده سپاه شهریار :داعشی دستگیر شده درصدد سازمان دهی
عملیات انتحاری در ایام محرم بود
فــرمــانــده ســپــاه شهرستان شــهــریــار ضمن تشریح
جزئیاتی از دستگیری و اعــتــرافــات مهم یکی از
سازما ندهندگان عملیات انتحاری داعــش در این
شهرستان گفت :با هوشمندی سربازان گمنام امام
زمان(عج) یکی از عناصر داعش که درصدد سازمان
دهی عملیات انتحاری در ایام محرم بود دستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از جماران،
سرهنگ امین یامینی در حاشیه نشست خبری هفته
دفاع مقدس که در مجموعه سپاه ناحیه شهریار برگزار
شد با اشاره به دستگیری این تروریست شاخه اجناد
الشام داعــش در منطقه اندیشه شهریار افــزود :فرد
مذکور در مسیر ارتباطی که وارد ایــران شــده بود،
شب را در دولت آباد شهر ری اسکان یافته بود که در
ادامه با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان(عج) با
تلفن همراه او ارتباط برقرار میشود و ماموران خدوم
امنیتی و اطالعاتی ،در قالب و پوشش نیروهای مرتبط
با داعش ،به هماهنگی قرار مالقاتی با وی در منطقه
اندیشه شهرستان شهریار اقدام می کنند .فرمانده
سپاه شهرستان شهریار بیان کــرد :با اتخاذ تدابیر

هوشمندانه و مقتضی،تمهیدات الزم در محل مالقات
اندیشیده و بعد از حضور وی ،دستگیری و بازداشت وی
عملیاتی میشود .وی افزود :این عضو شاخه اجناد
الشام داعش،تاکنون اعترافات قابل توجهی داشته و
درصدد بوده  300تروریست را جهت انجام عملیات
انتحاری در ایام سوگواری محرم سازمان دهی کند.
سرهنگ یامینی در ادامه با اشاره به تجهیز این داعشی
به تلفن ماهوارهای بیان کرد :اطالعات بسیار مهمی
از گوشی وی استخراج شده و هم اکنون نیز سربازان
گمنام ســازمــان اطــاعــات سپاه در حــال بازجویی
از این عنصر تکفیری هستند .فرمانده سپاه ناحیه
شهریار گفت :دستگاه امنیتی و اطالعاتی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،اشراف دقیقی به تحرکات
این جریانها و گروهکهای تروریستی دارند و از بدو
ورود به خاک ایران تمامی اقدامات و تحرکات آن ها را
رصد و کنترل می کنند و در برخی مواقع به صالحدید
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی ،عملیات دستگیری
شناسایی سرشاخهها
با تاخیر انجام میشود تا فرایند
ِ
و مرتبطان با این افراد و گروهها تکمیل شود.

فارس -سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در دیدار با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع گفت:
وزارت دفاع برای ارتقای توان دفاعی کشور و تقویت و تامین
سالحهایموردنیازبایدتالشمضاعفرادردستورکارخود
قرار دهد .حاتمی هم با بیان این که حمایت از سپاه ،ارتش
و نیروی انتظامی را پرقدرتتر از گذشته ادامه خواهیم داد،
افزود :تالش بیشتری خواهیم کرد تا قدرت بازدارندگی و
اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران ضمن تأمین امنیت
پایدار ملی ،پیام الزم را به دشمنان ماجراجو بدهد.

صوفی :به کارگیری فرزندان مسئوالن در
پستهای مدیریتی نوعی فساد است
باشگاه خبرنگاران -علی
صـــوفـــی دبـــیـــرکـــل ح ــزب
پیشروی اصالحات درباره به
کارگیری فرزندان مسئوالن
در پستهای مدیریتی به
نام جوا نگرایی ،گفت :این
موضوع نوعی فساد است که
در کشور وجــود دارد و به استفاده از رانــت ،مشروعیت
میدهد .وی تصریح کرد :در جریان همین رأی اعتماد
مجلس اخــبــاری از رد و بــدل شــدن امتیازات به گوش
میرسید ،مسئوالن باید بدانند که مسئولیتشان امانتی
است و نباید با آن معامله کنند.

ناصری :اگر روحانی برنامه هایش را پیش
َن َبرد ،شبکه های اجتماعی بی رحمانه عمل
خواهد کرد
تهدیدهای مختلف انجام شد ولی از آن جا که عملکرد
شفاف و روشنی داشتیم به فعالیتمان ادامه دادیم .در
مقطع فعلی متاسفانه با جعل برخی گفتمانها به دنبال
فروپاشی شورای عالی اصالح طلبان هستند که البته
موفق نخواهند شد و جریان اصالحات با ساز و کاری
که اندیشیده میشود باید انسجام یابد و وحدت خود را
حفظ کند .رئیس فراکسیون امید تاکید کرد :ترکیب
شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح طلبان و ساز و
کار آن وحی منزل نیست به همین دلیل عالوه بر تعیین
کارگروه ارزیابی عملکرد و پیشنهاد اصالح در ساختار و
روند فعالیتها از حدود  ۶۰نخبه اصالح طلب که بعضا
از منتقدان شورای عالی بودند در قالب پرسشنامههایی
نظرخواهی شده است که تــداوم فعالیت این شورا و
تغییرات احتمالی در ساز و کار آن با استفاده از تجمیع
این نظرات انجام خواهد شد.

مــهــر -ع ــب ــدا ...نــاصــری از
فعاالن سیاسی اصالح طلب
گفت :ما تعارف نــداریــم در
دولت روحانی بدترین سطح
روابط را با کشورهای منطقه
و همسایه داشــتــیــم کــه در
دولت احمدی نژاد نداشتیم.
ناصری در ادامه تأکید کرد :اصالح طلبان با توجه به مایه
ای که برای روحانی گذاشتند که برای خود وی هم دور از
انتظار بود ،انتظارشان از ترکیب کابینه بیش از این حرف
ها بود .وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ادامه
داد :اگر روحانی برنامه هایش را پیش ن ََبرد ،شبکه های
اجتماعی بسیار بی رحمانه عمل خواهد کــرد .ناصری
همچنین در تحلیل انتخاب وزیر جوان ارتباطات گفت:
روحانی با انتخاب وزیر ارتباطات می خواهد به جامعه بگوید
که درباره  ۸۸از من مطالبه نکنید.
CMYK

