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ویژه های خراسان

مراقب تکرار مشکل سال 2000
در  1400باشید!

یک مقام مسئول دولتی در نامه ای به مدیران
ادارات و سازمان ها خواسته به مسئوالن بخش
فناوری و آی تی خود از هم اکنون ابالغ و یادآوری
کنند با توجه به تجربه به وجود آمده در خصوص
تاریخ میالدی سال  2000که درج دو رقم آخر
در سامانه ها و پایگاه های اطالعاتی را با مشکل
مواجه کرده بود ،از هم اکنون به منظور پیشگیری
از بروز هر نوع اختالل در تعامل بین سامانه ها و
تبادل داده ها در سال  ،1400اقدامات و برنامه
ریزی الزم را پیش بینی کنند.

چهره ها و گفته ها

هم افزایی سپاه و ارتش
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتــش :ارتــش جمهوری اسالمی ایــران و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی امروز نه
تنها رقیب یکدیگر نیستند بلکه
در اوج همبستگی و همافزایی
هستند/ .العالم

پیشنهاد مطهری
درباره تفسیر قانون اساسی

مطهری عضو فراکسیون امید مجلس :به نظر
من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده
نهادی باالتر از شورای نگهبان باشد؛ مثال مجلس
مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی
کشورها دادگاه قانون اساسی/شورای نگهبان
چونیکنهادانتصابیاستذینفعاست،بنابراین
ممکناستتفسیرهایآندقیقنباشد
و عنصر سیاست در آن دخالت
داشته باشد/ .نامه نیوز

احتمال سوءاستفاده
جریانی از شهدا
عارف رئیس فراکسیون امید مجلس :اگر روزی
یاد شهیدان ،جانبازان ،رزمندگان و آزادگــان
در جامعهمان ضعیف شد باید نگران باشیم چرا
که علت توانمندی انقالب در کــاری است که
شهیدان کردند و اوج عظمت انقالب ما در دفاع
مقدس آشکار شد .البته نباید
بگذاریم ایــن سرمایه عظیم
مورد سوء استفاده جریانی
قرار بگیرد/ .ایلنا
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نظرسنجی مریلند درباره محبوب ترین های ایرانیان تا وضعیت اقتصادی کشور

ژاپن،چینوروسیهمحبوبترینکشورهابرایمردمایرانهستند
نتایج نظرسنجی اخیر دانشگاه
مریلند از مـــردم ایـــــران ،نشان
میدهد سردار سلیمانی محبوب
ترین شخصیت سیاسی داخلی و
ژاپن محبوب ترین کشور خارجی
بــرای ایــرانــیــان اســت .نتایج این
نظرسنجی همچنین حاکی است
که اکثریت مردم وضعیت اقتصادی
کشور را بد می دانند و از «تورم» به
عنوان چالش اصلی این حوزه یاد
میکنند .بخش های دیگری از این
نظرسنجی در صفحه  2شماره پنج
شنبه روزنامه خراسان درج شده
بــود .براساس گــزارش خراسان،
در ایــن نظرسنجی دربــاره برنامه
موشکی ایران از مردم سوال شده
که براساس نتایج آن  92درصد
از مــردم معتقدند توسعه برنامه
موشکی برای کشور مهم است که
از این میزان  72درصد آن را «بسیار
مهم» می دانند .در سوال دیگری از
مردم پرسیده شده که با کدام گزاره
موافق هستند :هرگاه شواهدی
مبنی بر نقض آب ها یا حریم هوایی
ایران یا حمله به کشتی یا هواپیمای
ایرانی وجود داشته باشد ایران باید
عامالن را مجازات کند تا چنین
حوادثی کمتر رخ بدهد یا ایــران
باید ابتدا اطمینان حاصل کند که
این حــوادث چند برابر نمی شود
و بــه درگــیــری بــزرگ تــری تبدیل
نمی شود و نباید همیشه به چنین
حــوادثــی پاسخ دهــد .ایــن نتایج
نشان می دهد 77درصد با گزاره
اول و فقط 19درصــد گــزاره دوم
را ترجیح می دهند .محور بعدی
نظرسنجی درباره حضور ایران در
سوریه است .در این باره 61درصد
از حضور نیروهای نظامی ایران در
سوریه حمایت کردند و  32درصد
نظری مخالف داشته اند.
▪کشورهای محبوب

بررسی دیدگاه مردم ایران درباره
کشورهای جهان بخش دیگری
از نظرسنجی دانــشــگــاه مریلند

▪مبارزه با فساد

است .نتایج این نظرسنجی نشان
می دهد ژاپن محبوب ترین کشور
ایرانیان اســت(70درصــد) .چین
با 58درصــد ،روسیه با 57درصد
و آلــمــان بــا 55درصـــــد در رتبه
های بعدی قــرار دارنــد .همچنین
آمــریــکــا و انگلیس هــم بــه عنوان
منفورترین کشورها نزد ایرانیان
شناخته می شوند .براساس نتیجه
ســوالــی دیگر مــردم ای ــران بیشتر
معتقدند باید روابــط با کشورهای
آسیایی(49درصد) گسترش یابد
تا کشورهای اروپایی(42درصد)   .
▪شخصیت های محبوب سیاسی
در ایران

بــراســاس نتایج ایــن نظرسنجی
ســـردار سلیمانی بــا 82درصـــد،
در صــدر شخصیت هــای سیاسی
مــحــبــوب ایــــران قـــرار دارد .پس
از او نــیــز مــحــمــدجــواد ظــریــف،
سیدابراهیم رئیسی ،محمدباقر
قالیباف ،محمود احــمــدی نــژاد،
حسن روحانی و محمدجواد آذری
جهرمی قرار دارنــد .براین اساس
 ۶۷درصـــد از شرکتکنندگان
مجموعا دیدگاه مثبتی به ظریف
داشــت ـهانــد .در ایــن مــیــان ،میزان
افرادی که گفتهاند دیدگاه «بسیار
مثبتی» بــه ظریف دارنـــد ،از ۳۶
درصد در ماه ژانویه  ،۲۰۱۸به ۲۷
درصــد کاهش یافته اســت .درصد
محبوبیت سیدابراهیم رئیسی نیز
با رشد نسبت به نظرسنجی های

گذشته به 64درصد رسیده است.
 ۵۹درصد از شرکتکنندگان در
نظرسنجی گفتهاند که به قالیباف
دیدگاهی مثبت دارنـــد .محمود
احمد ینژاد رئیسجمهور سابق
ایران هم با  ۵۲درصد ،در رده پنجم
قــرار دارد .در نظرسنجی جدید
مریلند ،میزان محبوبیت روحانی
تنها  ۴۲درصد ذکر شده است که در
قیاس با نظرسنجی پیشین کاهشی
قابل توجه را نشان میدهد.
م ــح ــم ــدج ــواد آذری جــهــرمــی
هفتمین فــردی اســت کــه در این
نظرسنجی دربــــاره محبوبیتش
ســوال شــده اســت ۳۲ .درصــد از
شرکتکنندگان گفتهاند کــه او
را نمیشناسند ۳۳ ،درصــد او را
میشناختهاند و دید مثبتی به او
داشتهاند و  ۳۱درصد هم گفتهاند
که به وی دید منفی دارند.
▪اوض ــاع نامناسب اقتصادی و
چالش تورم

فــصــل دیـــگـــر ایــــن نــظــرســنــجــی
درخصوص مسائل اقتصادی ایران
اســت .نتایج نظرسنجی دانشگاه
مریلند حاکی است که 70درصد
مردم اوضاع کلی اقتصاد کشور را بد
می دانند و تنها 29درصد وضعیت
اقتصادی را خوب توصیف کردند.
تغییر چالش اقتصاد ایران از دیدگاه
مردم یکی دیگر از نتایج نظرسنجی
اخیر است36 .درصد مردم تورم و
هزینه های باالی زندگی را چالش

اصــلــی اقــتــصــاد دانــســتــه انــد و در
حالی در این نظرسنجی  15درصد
بیکاری را چالش اصلی خوانده اند
که در نظرسنجی مشابه در ژانویه
( 2018بهمن  )96فقط 13درصد
تورم و  40درصد بیکاری را نام برده
بــودنــد .درخــصــوص نقش تحریم
های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران
هم 48درصد معتقدند تأثیر منفی
زیادی داشته و  32درصد هم معتقد
بوده اند که تأثیر منفی داشته است.
با این حال تعداد کسانی که سوء
مدیریت اقتصادی و فساد داخلی
را مقصر وضعیت اقتصادی کشور
می دانند 55درصــد و کسانی که
تحریم ها و فشارهای خارجی را
مقصر می دانند 38درصــد است.
مخاطبان نظرسنجی در پاسخ به
سوالی دربــاره چشم انداز اقتصاد
کشور  54درصد معتقد بوده اند که
بدتر می شود و این درحالی است
که در نظرسنجی آوریــل 2018
(اردیبهشت  )97این درصــد 64
بــوده اســت .هم اکنون 31درصــد
میگویند که اقتصاد کشور در حال
بهتر شدن است .همچنین فقط 8
درصد گفته اند که در یک سال اخیر
دارایــی خود را به طال و ارز تبدیل
کرده اند .از سوی دیگر 69درصد از
مردم اعتقاد دارند که کشور باید به
سمت خودکفایی اقتصادی حرکت
کند و در نقطه مقابل 28درصد نیز
گفته اند که باید به سمت تجارت با
دیگر کشورها برویم.

بــراســاس نتایج دانشگاه مریلند
28درصـــد مــردم معتقدند تالش
های دولــت روحانی در مقایسه با
س ــال گــذشــتــه افــزایــش داشــتــه و
50درصــد گفته اند که ثابت مانده
و 19درص ــد هم اعتقاد دارنــد که
کاهش یافته است ،اما درخصوص
عملکرد قوه قضاییه  60درصد این
افراد تأکید کرده اند که روند مبارزه
با فساد در این قوه افزایش داشته و
 25درصد گفته اند ثابت و هشت
درصد هم تصریح کرده اند که این
رونــد کاهشی بــوده اســت .دربــاره
ورود سپاه به پروژه های سازندگی و
اقتصادی سوال شده که 63درصد
موافق و 31درصد مخالف بوده اند.
▪دیدگاه مردم درباره NPT

در ســوال دیگری درب ــاره عضویت
ایران در پیمان منع گسترش سالح
هــای هسته ای( )NPTگفته شده
کــه 55درصــــد از عضویت ایــران
اطــاع داشته انــد .از آن ها سوال
شــده کــه آیــا موافقت ایـــران بــا این
پیمان خوب است یا بد ،که حدود سه
چهارم(74درصد) اظهار کرده اند
که ایده خوبی است و 16درصد آن
را ایده ای بد خوانده اند .در ادامه نیز
 73درصد مردم در پاسخ به سوالی
درباره هدف ان.پی.تی برای حذف
نهایی سالح های هسته ای ،از آن
حمایت کرده اند.
▪منابع کسب خبر

منبع کسب اخــبــار ،محور بعدی
این نظرسنجی بود .بر این اساس،
77درصــد صداوسیما67 ،درصد
اینترنت65 ،درصـــد شبکه های
اجتماعی26 ،درصــد شبکه های
ماهواره ای و 21درصد روزنامه ها
را به عنوان منابع کسب خبر خود نام
برده اند .همچنین از مردم درباره
دنبال کردن خبرهای بی.بی.سی
و صدای آمریکا هم سوال شده که
77درصــد دنبال نمی کنند و تنها
22درصــد گفته اند که دنبال می
کنند .مرکز مطالعات بین المللی
و امنیتی دانشگاه مریلند اعالم
کرده که «دور اول این نظرسنجی
را به صــورت مصاحبه تلفنی و در
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸انجام داده
است .دور دوم این نظرسنجی در
شهریور  ۱۳۹۸انجام شده است.
مــوج ســوم ایــن نظرسنجی نیز در
مهرماه  ۱۳۹۸انجام شده و حاشیه
خطای هر موج از این نظرسنجی ها
 ± 3.1درصد است».

اخبار

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد:

پیش قدمی امارات و تغییر ادبیات
عربستان برای حل مسائل با ایران
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به ایــن که
امــاراتــی ها در حل مسائل با ایــران پیش قدم
شدند ،افزود :از سوی دیگر شاهد تغییر ادبیات
از سوی عربستان سعودی هستیم .به گزارش
مهر ،محمود واعظی در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان سمنان گفت :در کنار
بحث تحریم ها جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده
ای از سوی دشمنان علیه ایران اسالمی راه افتاد
که مثلث شکل دهی به آن ها ،آمریکا ،اسرائیل و
برخی کشورهای منطقه بودند دشمنان به گونه
ای برنامه ریزی کردند که نه تنها بر افکار عمومی
بلکه بر رهبران جهان نیز تاثیر بگذارند و به دنیا
بگویند که ایــران نمی تواند در مقابل فشارها
دوام بیاورد.
واعظی ضمن اشــاره به ایــن که امــروز شرایط
بینالملل به مراتب از گذشته بهتر است ،ابراز
کــرد :ما به صراحت اعــام کــرده ایم که با همه
کشورها دوست هستیم و با همسایگان ارتباط
داریم بنابراین امروز روابط به آرامی تغییر کرده
است ما به دنبال ارتباط با کشورهای آسیایی و
اسالمی و  ...هستیم و گام به گام به این سمت
حرکت میکنیم بنابراین امروز کشورهای منطقه
و جهان می دانند که آمریکا به دنبال منافع
خودش است و نمی توان به آن تکیه کرد .وی به
موضوعات منطقه ای اشاره کرد و افزود :اماراتی
ها در حل مسائل با ایران پیش قدم شدند و ایران
به دنبال روابط خوب با دیگر کشور های منطقه
نیز است از سوی دیگر شاهد تغییر ادبیات از سوی
عربستان سعودی هستیم.
▪گام چهارم کاهش تعهدات را طراحی کرده
و بر می داریم

همچنین به گزارش ایسنا ،رئیس دفتر رئیس
جمهور در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران
درباره کاهش تدریجی تعهدات ایران به برجام
گفت :گام چهارم را با توجه به شرایط و اقدامات
طر فهای مقابل طراحی کرده و برمیداریم.
واعظی افزود :اگر چنان چه طرفهای قرارداد
و خصوصا اروپاییها به هدف گذاریهای ما و
تعهدات خود عمل نکنند ایران گامهای خود و
روند کاهشی تعهدات را با قوت برمیدارد.

معاون سازمان انرژی اتمی
درگذشت
محمد احمدیان ،معاون سازمان انرژی اتمی
و مدیر عامل شرکت تولید و توسعه انــرژی
اتمی ایران کهپس از انجام جراحی قلب باز در
بیمارستان بستری بود بعدازظهر جمعه (26
مهر) در بیمارستان قلب جماران درگذشت.
به گــزارش ایسنا احمدیان از اواخــر سال 88
به عنوان رئیس شرکت تولید و توسعه انرژی
اتمی و نیز پیمانکار ایرانی نیروگاه اتمی بوشهر
مشغول به کار بود .او سابقه معاونت امور برق
وزارت نیرو در دولــت سید محمد خاتمی و
محمود احمدی نژاد را نیز داشت.

