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شفیعی کدکنی برای حفظ خانه شاعران
دست به قلم شد
دیــروز در فضای مجازی نامه دست نویس دکتر شفیعی
کدکنی خطاب به اعضای شورای شهر تهران برای حفظ
خانههای تاریخی شاعران و نویسندگان در فضای مجازی
پخش شد .گویا این دست نویس در دیداری که به تازگی
محمدجواد حقشناس و الهام فخاری ،دو تن از اعضای
شورای شهر تهران ،به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی
با محمدرضا شفیعی کدکنی در منزل این پژوهشگر و شاعر
معاصر داشتهاند ،درباره میراث شهر تهران و لزوم آموزش
حفظ بافت تاریخی آن نوشته شده است .الهام فخاری در
گفت وگویی با ایلنا ،در اینباره گفت :دکتر شفیعیکدکنی
دراینجلسهخریدوحفظچندخانهقدیمیدرتهرانرابهما
پیشنهاد دادند.نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورا ادامه داد :ایشان نگرانی خود را از وضعیت خانههای
فرهیختگان و میراث تاریخی تهران ازجمله خانه استاد
هوشنگ ابتهاج ابراز داشتند.

قرص برنج بیشترین قربانی را از پایتخت گرفت
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی
کشور با بیان این که آمار تلفات قرص برنج در کشور نسبت
به سال گذشته  7درصد افزایش داشته است ،گفت :در
سال گذشته  ۶۴۰نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج در
کشور جان خود را از دست دادهاند.کامبیز سلطانینژاد
با اشاره به آمار مرگ و میر سال گذشته براثر استفاده از
قرص برنج گفت :در سال گذشته  ۶۴۰نفر در کشور بر اثر
مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند ،این
رقم در مقایسه با سال قبل از آن که آمار تلفات قرص برنج
در کشور ۵۹۸ ،نفر بود 7 ،درصد افزایش یافته است.وی
ادامه داد :بیشترین آمار تلفات در سال گذشته به ترتیب
مربوط به استان های تهران با  ،۱۳۴مازندران با  ۸۸و
گیالن با  ۶۹فوتی بــوده است.متخصص سم شناسی
و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
توضیحاتی درباره قرص برنج ارائه داد و گفت :یک گروه از
عوامل دفع آفات که به علت اثربخشی زیاد و قیمت ارزان
به عنوان جونده کش و فومیگانت در برخی از کشورها از
جمله ایران مورد استفاده قرارگرفتهاند ،فسفیدهای فلزی
مانند فسفید آلومینیم ،فسفید روی و فسفید منیزیم است.
سلطانینژاد با اشاره به مصرف قرص برنج در نگهداری
از محصوالتی مانند برنج تصریح کرد :قرص های حاوی
فسفید آلومینیم در کشور ما ،به ویژه در نواحی شمالی
کشور تحت عنوان " قرص برنج" برای نگهداری برنج و
سایر غالت در انبارها و جلوگیری از تاثیر مخرب حشرات
موذی ،نسبتا رایج است .این فراورده تولید داخلی نداشته
و بیشتر با نام تجاری  ®Phostoxinوارد کشور می شود.
وی با اشاره به استفاده از قرصهای برنج حاوی فسفید
آلومینیم در کشاورزی به دلیل کارایی باالی این فراورده
برای از بین بردن آفات خاطرنشان کرد :قیمت ارزان،
سهولت استفاده ،باقی نماندن در محصول و در دسترس
بودن با استقبال زیاد مصرف از سوی کشاورزان همراه
بــوده است.متخصص سم شناسی و عضو هیئت علمی
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ادامــه داد :متاسفانه به
دلیل عواملی مانند سمیت باال و میزان کشندگی زیاد این
ماده و سهولت دسترسی به این سم ،در سال های اخیر آمار
نسبتا باالی مسمومیت های ناشی از این عوامل در کشور
به ویژه در برخی استان ها مانند تهران ،گیالن ،مازندران
و گلستان رواج یافته است.
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انتظارات و ارزیابی فعاالن سیاسی از عملکرد دولت تدبیر و امید

1+4سالگی دولت روحانی از نگاه چهره های سیاسی

پنج سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشت و
فعاالن سیاسی کشور انتظارات و توقعات خود از دولت
دوم آقای روحانی را در گفت و گو با رسانه ها تشریح کردند.
براساس این اظهارنظرها برخی از آنان عملکرد دولت را
در یک سال گذشته مثبت ارزیابی کردند و برخی دیگر آن
را غیرقابل دفاع می دانستند اما آن چه غالب ًا بر آن تأکید
دارنــد ،ضــرورت همکاری و همدلی با دولــت بــرای حل
مشکالت و دغدغه های مردم در سه سال گذشته است.
▪مطهری :باید به روحانی کمک کنیم

بهگزارشایرنا،علیمطهرینایب
رئیس مجلس شورای اسالمی با
تأکید بــر ایــن کــه دکــتــر حسن
روحــانــی از بقیه رقبایی که در
انتخابات ریاست جمهوری نامزد
بودند ،بهتر بود ،گفت :امروز نیز
باید به وی کمک کنیم تا به وعده های خود عمل کند ،نباید
دولت را تخریب کرد ،ممکن است در برخی موضوعات
عقب نشینی ها و نقاط ضعفی وجود داشته باشد ولی باید
به دولت کمک کنیم که به اهداف خود برسد .نایب رئیس
دوم مجلس شــورای اسالمی یــادآور شد :باید به دکتر
روحانی کمک کنیم زیرا راه و روش وی در مجموع به نفع
کشور است.
▪منصوری :روحانی تکلیف دولت موازی را مشخص
کند

آذر مــنــصــوری عــضــو شـــورای
مرکزی حزب اتحاد ملت گفت:
روحــانــی بــایــد مسئله «دولــت
مــــوازی» غیرپاسخ گــو کــه در
بسیاری از حوزه ها اختیاراتش از
دولــت منتخب بیشتر اســت را
مشخص کند .وی اف ــزود :باید مشاهده کنیم دولت
دوازدهم در مقایسه با چهار سال نخست با چه میزان از
کارشکنی ها و بحران های داخلی و خارجی مواجه بوده
است؛ شاید در این روند بتوان به یک قضاوت منصفانه و

واقع بینانه از میزان موفقیت و ناکامی دولت رسید؛ به نظر
من میزان فشارهای داخلی و خارجی که دولت دوازدهم
با آن رو به روســت قابل مقایسه با دور نخست ریاست
جمهوری روحانی نیست.

کشور شاهد عزم و تالش جدی برای رفع محرومیت ها و
تضعیف ها علیه زنان نبوده ایم.
▪تاجرنیا :روحانی دســت به اصــاح و تغییر برای
کارآمدی هرچه بیشتر بزند

▪نجفی:بایدتیماقتصادیدولتمنسجمتروهمگراتر
حرکت کند

علیتاجرنیافعالسیاسیاصالح
طلب هم دربــاره عملکرد دولت
دوم روحــانــی گفت :در دولــت
روحانی با وزرایی مواجه هستیم
کــه انــگــیــزه کــافــی ب ــرای انجام
مسئولیت خود ندارند و با کمال
تعجب رئیسجمهور در تریبونهای عمومی از آن ها گله
میکند .این فعال سیاسی اصالحطلب تصریح کرد :من
فکر میکنم روحانی در ابتدای تشکیل دولت دوم نظرات
و تحلیلهای دلسوزان کشور را نادیده گرفت و به جای
استفادهازنیروهایشناختهشده،شناسنامهداروباانگیزه
سراغ افرادی رفت که وجه تمایز آن ها تعامل با سایرنهادها
بود .همین امر باعث شد افرادی به درون دولت نفوذ کنند
که از انگیزه الزم برای فعالیت برخوردار نیستند و بیش از
همه ،از وزرا باید فراتر برویم و به سراغ حلقه اول دوستان
رئیسجمهور بــرویــم .اگــر نگاهی به دوســتــان نزدیک
رئیسجمهور و نزدیکان او بیندازیم فکر میکنم مجموع
دولت ماحصل رفتارهای آن هاست و روحانی باید بیشتر
از آن ها گله کند .تاجرنیا افــزود :بهتر است روحانی در
فرصت باقی مانده دست به اصالح و تغییر برای کارآمدی
هرچه بیشتر بزند.

الهه کوالیی عضو حــزب زنان
نواندیش گفت :با شروع دور دوم
ریــاســت جــمــهــوری روحــانــی،
عملکرد دستگاه های اجرایی
نتوانست رضایت زنان را آنچنان
که انتظار داشتند ،برآورده کند،
در واقــع از ظرفیت های عظیم اجتماعی بــرای بهبود
موقعیت زنان و جوانان استفاده قابل قبول نشده است و با
در نظر گرفتن تمام موانع و مشکالت توسعه نیافتگی در

▪صوفی :کنار هگیری روحانی بــرای ایستادگی بر
تعهداتش بهتر از انفعال است

علی نجفی خــوشــرودی عضو
هیئت رئیسه فراکسیون امید
مــجــلــس گــفــت :ب ــا مجموعه
شرایطی که ما در کشور و سطح
بین المللی داشتیم و برخی
مسائل و مشکالت زیر ساختی و
اساسی که در نظام اداری و اقتصادی کشور ما وجود
داشته و دارد در مجموع مسیر حرکت دولــت را مسیر
درست و مناسبی ارزیابی می کنم .وی درعین حال افزود:
البته در برخی حوزه ها به خصوص طی ماه های اخیر با
نوسانات بازار ارز و مشکالت و چالش هایی رو به رو بوده ایم
ولی دولت همه تالش خود را به کار گرفته تا بتواند شرایط
اقتصادی کشور را مدیریت کند .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد :البته باید تیم
اقتصادی دولت ،منسجم تر و همگراتر حرکت کند ،در
عین حال برای جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی
باید دستور کار جدی در کشور وجود داشته باشد.
▪کوالیی :عملکرد دستگاه های اجرایی نتوانست
رضایت زنان را برآورده کند

پاداش پایان خدمت سال 96بازنشستگان
فرهنگی ۴هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت :پاداش پایان
خدمت سال 96بازنشستگان فرهنگی ،چهارهزار میلیارد تومان اعتبار می
خواهد.
به گزارش ایلنا ،علی الهیار ترکمن یادآور شد :پیشنهادهایی را در سازمان
برنامهوبودجه مطرح کرده ایم و پیگیریهای الزم در دست انجام است اما
بدیهی است که تحقق این موضوع ،با توجه به میزان اعتبار موردنیاز که حدود
چهار هزار میلیارد تومان است ،مستلزم وجود نقدینگی و آمادگی خزانهداری
کل کشور برای پرداخت آن است ،از این رو این اطمینان داده میشود که همه
همکاران در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این موضوع را در اولویت
پیگیری دارند و تالش میکنند در کوتا هترین زمان ممکن ،این پاداش در
اختیار بازنشستگان سال  ۱۳۹۶قرار گیرد .وی در ادامــه افــزود :اگرچه
سازوکار تعیینشده در قانون بودجه برای حصول این منابع بهصورت واریز
ماهانه از سوی خزانه بهحساب ردیف مندرج در قانون است اما این معاونت
تالش دارد با استفاده از ابزاری که در قوانین پیشبینیشده است ،این اعتبار
را بهصورت یک جا دریافت و در وجه فرهنگیان بازنشسته پرداخت کند.

علی صوفی وزیــر تعاون دولت
اصالحات هم در گفت و گو با
اعتماد آنالین دربــاره عملکرد
دولـــت دوازدهـــــم گــفــت :اگــر
اصالحطلبان از ابتدا پیشبینی
مـیکــردنــد کــه آقــای روحانی
چنین عملکردی خواهد داشت آن گونه که سفت و سخت

به پای آقــای روحانی ایستادند و ایشان به عنوان تنها
کاندیدای اصالحطلبان مطرح شد ،جلو نمیآمدند ،شاید
کاندیدای دیگری را میآوردند یا آقای روحانی را قانع
میکردند که از کاندیداتوری انصراف دهد .صوفی با بیان
این که اگر آقای روحانی همچنان فعال ،محکم و مقاوم
ایستادگی میکرد وضع کشور قطعا بهتر از االن بود،
گفت :رئیسجمهور اگر رئیسجمهوری باشد که پای
تعهداتش بایستد ولو این که مجبور به کنار هگیری هم
شود،خیلیبهتراستتااینکهمنفعلباشدواوضاعکشور
در حالت بالتکلیفی باشد .حتی اگر آقای روحانی مانند
دوره اول خود رفتار میکرد قطعا بهتر از االن بود.
▪جــواد امــام :دولــت در یک سال گذشته دستاورد
خاصی نداشته است

جواد امام فعال سیاسی اصالح
طلب هم با بیان این که عدم
انسجام مدیران و ناکارآمدی
زیرمجموعهها از مهم ترین
چالشهای دولت است ،اظهار
کــرد :ایــن شــرایــط متاسفانه
موجب شده خود رئیسجمهور هم لب به سخن بگشاید
و انتقاد کند ولی شاهد هیچ گونه اقدامی در جهت ایجاد
تحول جدی در این زمینه نیستیم .رئیسجمهور هنوز
نمیخواهد که محدودیتها و مشکالتش را بگوید اما
نقد رئیسجمهور به مدیرانش نشان دهنده این است که
این مدیران به او تحمیل شدهاند .وی ادامه داد :دولت
در یک سال گذشته دستاورد خاصی نداشته است و اگر
میخواهد ادامــه مسیر بدهد ناگزیر به تغییرات در
مجموعه خود است ،زیرا این کابینه معدل رای 24
میلیون نفر نیست و از پس مشکالت نیز بر نمیآید .از
سویی شعارهای روحانی حتی بیش از انتظارات جامعه
بوده اما عقب نشینی در تحقق شعارها بسیار مشهود
بوده و همین هم باعث دلخوری جامعه شده است .امام
تأکید کرد :اگر دولت به سمت مدیران کارآمد و با انگیزه
بــرود ،مخالفان دولــت نمیتوانند خیلی علیه دولت
اقدام کنند.

نامه نمایندگان مجلس به ایرانیان خارج از کشور:

محدودیت «دوتابعیتی ها» فقط شامل مقامات می شود
جمعی از نمایندگان مجلس که برخی از آن ها از اعضای هیئت تحقیق و
تفحص از دوتابعیتیها هستند ،طی نامهای خطاب به ایرانیان خارج از
کشور ضمن رد برخی شایعات ،محدودیت برای «دوتابعیتیها» را صرفا
شامل مقامات دانستند و تاکید کردند ایرانیها میتوانند آزادانه به کشور
تردد کنند .به گزارش فارس ،هدف از نگارش نامه نمایندگان که پس از
تدوین گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها تهیه شده ،اطمینان به
ایرانیان خارج از کشور برای تردد به کشورمان است.
فـارس نوشـته اسـت کـه در ایـن نامـه کـه قـرار اسـت روزهـای آینـده بـه
امضای جمـع بیشـتری از وکالی ملت برسـد خطاب بـه ایرانیـان خارج
از کشـور تأکید شـده اسـت که صاحبان ،علم ،سـرمایه و دیگر قشـرهای
مـردم بـه راحتـی میتواننـد بـه خـارج از کشـور سـفر کننـد و مجـدد بـه
ایـران بازگردنـد.
همچنین در ایــن نامه بــه صــراحــت آمــده اســت کــه بحث مــربــوط به
دوتابعیتیها و افراد دارای گرینکارت و تابعیتهای مضاعف شامل
مقامات کشور و خانوادههای آن ها میشود و ربطی به دیگر ایرانیان

ندارد .این نامه که از سوی برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص
از دوتابعیتیها تهیه و تدوین شده ،بر لزوم زندگی آزاد ایرانیان تأکید
شده و هرگونه رصد و توجه نهادهای امنیتی و اطالعاتی به مسئله
دوتابعیتیها را متوجه مقامات کشور دانسته است.
نویسـندگان این نامه بـه تمامـی ایرانیانـی که بـه دالیل علمـی و تجاری
و دالیل دیگر از کشـور خارج شـدهاند ،اطمینـان داده اند کـه میتوانند
بـه راحتـی بـه کشـور بازگردنـد و مشـکلی برایشـان پیـش نمیآیـد.
نماینـدگان مجلس در ایـن نامه دالیل لـزوم پرداختن به مسـئله تابعیت
را مورد اشـاره قـرار دادهاند و برخی مشـکالت کشـور هماننـد بیثباتی
در بـازار ارز و وجـود مشـکل در توافـق «برجـام» را نتیجـه اقدامـات
دوتابعیتیهـا دانسـتهاند .نماینـدگان مجلـس همچنیـن خطـاب بـه
ایرانیـان خارج از کشـور تأکیـد کردهاند که فریـب برخـی اظهارنظرها و
شیطنتها را نخورند و بدانند که قرار نیسـت مشکلی برای مردم ایجاد
شـود؛ زیرا پیگیری مسـئله مدیران دوتابعیتی به دلیل آسـیبی است که
آن هـا بـه کشـور وارد میکننـد.
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از میان خبرها
قاسمی  :ایران تا زمانی که نیاز باشد
در سوریه باقی می ماند
برای فروش اقامتگاهی متعلق به ایران در
موریس تصمیم مشخصی گرفته نشده است
هادیمحمدی–درحالیکهاینروزهابحثهایمنطقهای
وبرجامیبهمسائلاصلیدرسیاستخارجیایرانبدلشده
 ،روز گذشته و در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه نیز
این دو موضوع بیشترین زمان را به خود اختصاص داد و آقای
سخنگو در واکنش به برخی اظهارات مقامات روسی درباره
خروج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرد  :ایران تا زمانی
که نیاز باشد و خطر تروریسم در سوریه باشد ودولت دمشق از
ایران بخواهد به کمکهای خود به این کشور ادامه بدهد ،در
سوریه باقی میماند.به گزارش خراسان  ،بهرام قاسمی در
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که مقامات روس اعالم
کردند که نیروهای خارجی در سوریه باید از این کشور خارج
شوندوآیاممکناستروسیه،ایرانرامجبورکندکهازسوریه
خارج شود؟ تصریح کرد :کسی نمیتواند ایران را مجبور به
کاریکند.ایرانکشوریمستقلاستکهسیاستهایخود
را بر اساس منافع ملی خود در منطقه و جهان تعیین میکند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده
مبنی بر این که ایران تصمیم گرفته اقامتگاه رضاخان در
جزیره موریس را بفروشد ،تصریح کرد :اقامتگاهی متعلق به
ایران در جزیره موریس وجود دارد که پهلوی اول در آن شش
ماه اقامت داشته است .اکنون به دلیل دور بودن این اقامتگاه
از دیگر سفارتخانههای ایران و کارایی نداشتن آن احساس
میشودکهبراثرمرورزمانواستفادهنشدنازاینساختمان،
نگهداری آن با هزینههایی همراه خواهد بود در همین
چارچوب مباحثی برای فروش آن مطرح و به دولت نیز در این
باره پیشنهاد هایی ارائه شده اما تاکنون هیچ گونه تصمیم
مشخصی در این زمینه اتخاذ نشده است.این دیپلمات ارشد
کشورمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره نتایج
انتخاباتعراقوبرخیازگمانهزنیهامبنیبراینکهمقتدی
صدر به عربستان نزدیک است و این باعث میشود که روابط
ایران و عراق در آینده کمرنگ شود ،تصریح کرد :این مسائل
فعال قابل اعتنا نیست .نوع روابــط ایــران و عراق تحت هر
شرایطیوباهردولتیدارایچارچوبمشخصیاستومابه
همکاریبادولتآیندهعراقخوشبینهستیم،مابهانتخاب
مردم عراق و تصمیم آن ها احترام میگذاریم.

دالر ،قیمت «شیشه» را  3برابر کرد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از سه برابر
شدن قیمت مخدر شیشه پس از افزایش نرخ دالر و برخی
دیگر از ارزهــا خبر داد.سرهنگ محمد بخشنده درباره
تاثیرات افزایش قیمت ارز بر قیمت مواد مخدر به ایسنا
چنین گفت :مخدر شیشه هم اکنون به ازای هر کیلو  90تا
 100میلیون تومان به فروش می رسد و این درحالی است
که قبال قیمت این ماده کیلویی  30میلیون تومان بود .وی
با بیان این که قیمت ارز روی قیمت پیش سازهای مخدر
شیشه تاثیر دارد ،گفت :البته بخشی از دلیل افزایش قیمت
هم اقدامات انجام شده از سوی پلیس است ،چرا که ما با
عملیات های انجام شده حدود هشت هزار معتاد متجاهر
را جمع آوری کرده و بسیاری از قاچاقچیان و موادفروشان
نیز دستگیر شدهاند و در این شرایط با توجه به این موضوع،
قیمت این ماده نیز افزایش یافت .به گفته رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ ،افزایش قیمت ارز روی
قیمت دیگر مواد همچون تریاک و  ...تاثیر چندانی نداشته
و قیمت این مواد به میزان کمتری افزایش یافته است.
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