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در  تقلب   مورد  در  ایسنا  تیتر  خبر گذاری  این 
قبولی  در  دخیل  دوازدهمی  پایه  نهایی  امتحان 
کنکور  اخیر است که توسط این خبرگزاری  منتشر 
شده و طی آن  خبر از فروش سئواالت امتحانی به 
مبلغ ۲۰ میلیون )توسط دله دزدها( تا یک میلیارد  

)توسط حرفه ایی ها ( می دهد.
 بی اختیار این شعر بر زبانم جاری شد 

>>که اگر دردم یکی بود چه بودی<<
 هنوز به اصطالح خبر آزاد شدن این و دستگیری 
خبرهائیم.                  اینگونه  شاهد  که  نشده  خشک  آن 
خبرهایی که نشان از این می دهد که قطار فساد و 
تقلب و رانت در این کشور بدون توجه به هرگونه 
)اگر  شده  فرموله  تی  وح  راحت  خیلی  رویداد 
احتیاطا  نه نویسم نهادینه شده( راه خود می رود، و 

به مقصد خود می رسد.
 باید یک حنیئا لهم به اصحاب تقلب گفت بابت  
مساعی، زحمت و تالشی  که می کنند و یک حنیئا 
لکم به مسئولین مربوطه بابت حقوق و مزایایی که 

دریافت می نمایند.
 و ما حصل این که در تارک این مملکت  به خط 
نوشته به خط جلی، که راه نجات فقط تقلب است 
و  دانشگاهی  مدارک  تمام  دیگر  که  و... کشوری 
علمی و فنی اش کیلویی فروخته می شود و مناسب 
به عوض مرتبت در شایسته ساالری بر پایه درجه 

قرابت تقسیم می گردد.
 و زمانی این نمایش کمدی درام اجتماعی تکمیل 
می شود که ما هر روز شاهد اخراج این استاد و 
آن استاد به جرم گفتار در داخل کالس و خارج 

کالس هستیم.
و                خشک  دانش  درخت  که  می شود  چنین  و   
شود،  می  بنا  آب  روی  بر  اجتماعی   های  پایه 

سونامی نا اهالن  مملکت را در بر می گیرد.
 وآنچه باید بشود می شود. مسائلی که امروز ما به 
اجتماعی  انهدام  از  و خبر  آنیم  العین شاهد  رای 
که  دهد  می  ریشتری  چندین  های  زلزله  توسط 
نسل  و  نسل ها  آن  برداری  آوار  هیچ،  که  عمران 
از  صحبت  وقت  وآن  کشید.  خواهد  طول  ها 
کاهش سن فالن فساد و  فالن جرم وفالن جنایت                    
می کنیم و دنبال تبین هستیم آن  هم در مورد چند 
تار موبدون آنکه باور کنیم حتی فرصت ترمیم هم 

از دست رفته و باید به دنبال تجدید باشیم.
  همه دیوار ها خراب کرده وخانه آبادی به جا 
نگذاشتیم  )خوانندگان آشنا بزبان ترکی مثل اجاق 

را فراموش نکنند(.
 راستی چرا فکر می کنیم علم االجتماع یک علم 
ناشی از علت و معلومل ویا عمل و عکس العمل 
نیست، چرا فکر نمی کنیم فساد  در جامعه ما خواه 
نهادینه شده باشد یا نشده باشد، در تمام زمینه ها 
و شئون اجتماعی ما رخنه کرده و چون موریانه 
باقی  آنچه  و  خورده  را  اجتماعی  بنیان های  همه 
مانده سخت سست و فرسوده است. چرا فکر نمی 
کنیم ما قبل از هر چیز به یک دگرگونی فکری در 
حد انقالب نسبت به آنچه جزء پارادایم های منفی 
اجتماع شده نیاز داریم، چرا باور نداریم هر آن چه 
به عنوان ابزار، نهاد و..... فرهنگی ساخته و وجود 
بیراهه کشانده  به  را  ما  را و جامعه  ما  ایم  آورده 
است و چطور شده که  دانش آموز یا دانشجوی  
فرهیخته که اندوخته ای جز دانش خود ندارد به 
میان  از  بفرمائید  شما  نیافتد،  چمدان  بستن  فکر 
امنیت های الزم برای توسعه یک کشور کدامیک 

دارا را هستیم؟
شغلی؟  امنیت  علمی؟  امنیت  اقتصادی؟  امنیت 

امنیت اجتماعی و امنیت ....
معمولی  زندگی  یک  برای  امنیتی  سپر  تنها  و 
تقلب  و  خواری  پاچه  و  است  رانت  اجتماعی، 
تو                                         با  است  بالغ  شرط  چه  آن  ودزدی....من 

می گویم تو خواه پند گیر خواه مالل. 
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آیا ارگ و مسجد کبود 
هرگز »ثبت جهانی« 

نمی شوند؟

ایسلند امن ترین 
و افغانستان ناامن ترین

 کشورهای جهان
 اقتصاد 4
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گاز مایع ایران
 برای همسایگان مازوت

 و آلودگی هوا برای مردم

رییس جمهور با بیان این که »بنای دولت در حوزه 
های مختلف آن است که دست افراد سودجو را 
از بیت المال قطع کنیم« در عین حال خاطرنشان 
حرفی  هر  شنیدن  برای  را  خودمان  ما  که  کرد 

آماده کرده ایم اما از در انصاف نقد کنید.
جدید  دور  جریان  در  رئیسی  سیدابراهیم 
سفرهای استانی دولت با حضور در جمع مردم 
این  اظهار کرد:  تهران  استان  بهارستان  شهرستان 
سرمایه عظیم مردمی که ایمان به خدا، دلدادگی 
به اهل بیت)ع( و انقالبی بودن است را باید حفظ 
و گسترش داد. کسانی که در مسند امور فرهنگی 
ویژه  توجه  موضوع  این  به  نسبت  باید  هستند 

داشته باشند.
جمعیت  تراکم  بهارستان  شهرستان  افزود:  وی 
دارد ولی این مردم نه تنها بار مردم تهران نشدند 
این  اشتغال  می کشند.  دوش  به  هم  را  باری  که 
منطقه  این  افتخار  این  و  است  تولیدی  مردم 
نشان  منطقه  این  از  داریم  که  آماری  ما  است. 
می دهد که فعالیت و تالش زنان و مردان به امور 

تولیدی و صنایع دستی مربوط است.
و  هستند  مولد  منطقه  این  مردم  افزود:  وی 
و  کند  مساعدت  باید  دولت  تولید  رونق  برای 
سازد  فراهم  را  تولید  توسعه  برای  را  زمین هایی 
خدمات  ما  شود.  ایجاد  هم  بیشتر  اشتغال  تا 
بهارستان  در  مردم  حضور  میزان  به  را  شهری 
باید  منطقه  درمانی  مرکز  در  که  کاری  و  نداریم 
انجام می شد مربوط به هفت سال پیش است اما 
همچنان بر زمین مانده و امروز قرار شد این کار 

با جدیت پیگیری و با سرعت آغاز شود.
خانواده های  از  من  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
پشتوانه  که  می کنم  تشکر  منطقه  این  پرجمعیت 

برای  الهی  برکات  از  و  کشور  برای  بزرگی 
نوجوان  و  جوان  ارزشمند  جمعیت  این  ماست. 
منطقه  این  در  البته  هستند.  کشور  سرمایه های 
مرکز آموزشی به اندازه جمعیت نیست و حداقل 
با  شد  قرار  که  است  نیاز  مدرسه   ۱۵ تا   ۱۰ به 
کالس   ۱۵۰ آینده  سال  یک  از  پیش  و  سرعت 

درس در منطقه بهارستان ایجاد شود.
این منطقه که  وی یادآور شد: دختران و پسران 
خانواده هایی دلداده به انقالب دارند باید بتوانند 
کنند.  تحصیل  خوبی  امکانات  با  و  آرامش  با 
در  راستا  همین  در  هم  ورزشی  مراکز  تأسیس 

دستور کار دولت برای بهارستان قرار دارد.
وی با بیان این که »الزم است طرح های ضروری 
کرد:  اظهار  شود«،  دنبال  سریعًا  بهارستان 
طرح های مربوط به رونق تولید، توسعه راه های 
انجام شود  باید  کشاورزی  امر  بهبود  و  ارتباطی 
مردم  برای عرض سالم خدمت  که  دیگر  بار  تا 
بهارستان رسیدیم شاهد مرتفع شدن این نیازهای 

اولیه با همکاری خود مردم بهارستان باشیم.
میان  به  رفتن  من  »مشی  این که  بیان  با  رییسی 
کرد:  تاکید  است«،  آنان  سخنان  شنیدن  و  مردم 
شنید  را  آنان  و سخنان  رفت  مردم  میان  به  باید 
و این افتخار من است که در بین مردم باشم و 
در  می شود  بشنوم.  را  آنان  مطالبات  و  سخنان 
کافی  این  اما  خواند  را  نامه ها  و  نشست  تهران 
نیست و معتقدم باید همه دولت و وزرا در میان 

مردم بیایند و حرف شان را بشنوند.
این  ماست.  افتخار  مردم  نوکری  افزود:  وی 
ادارات  در  که  گفته ام  هم  مسئوالن  به  را  نکته 
مسائل  و حل  گره گشایی  برای  هم  سازمان ها  و 
مردم نباید از هیچ کوششی دریغ شود و مردم هم 

و  می شود  انجام  کارشان  که  کنند  احساس  باید 
البته از هر ارتباط ناشایستی در انجام امور مردم 

باید پرهیز شود.
دولت  فعالیت  دوره  طول  در  شد:  یادآور  وی 
یا  تعطیل  تولیدی  واحد  هزار   ۳ سیزدهم 
نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشته است و تمام 
تالش ما این است که در کاالی اساسی و سفره 
خود نیازمند خارج کشور نباشد و می شود کاری 
کرد که در کاالهای اساسی نیازمند بیگانه نباشیم 
برنامه ریزی  و  برداشته  گام هایی  امر  این  برای  و 

انجام شده است.
این  دولت  »برنامه   این که  بیان  با  رئیس جمهور 
وجود  کشور  در  فساد  و  رانتخواری  که  است 
نداشته باشد«، تصریح کرد: تمامی برنامه ها قطع 
اقتصاد  از  رانتخواران  و  مفسدان  دست  کردن 
جیغ شان  است  ممکن  هم  جایی  است.  کشور 
بخواهند  مختلف  پوشش های  تحت  و  دربیاید 
اشکالی  بزنند؛  دولت  به  نسبت  حرف هایی 
سخنی  هر  شنیدن  برای  را  خودمان  ما  ندارد، 
آماده کرده ایم اما به همه می گوییم از در انصاف 
سخن بگویند.وی تاکید کرد: بنای دولت در همه 
و  سودجو  افراد  دست  که  است  این  حوزه ها  
رانت خوار و کسانی که می خواهند به بیت المال 
و حقوق مردم و ثروت های کشور دست اندازی 
کنند، قطع کند. یقین داریم به این سخن سردار 
است  ممکن  برخی  می توانیم«.  »ما  که  سلیمانی 
بگویند مگر می شود؟ قدرت های خارجی تحریم 
اما نگاه ما  ایجاد می کنند  و تهدید و محدودیت 
به تصاویر شهدا و خانواده های آنان و نوجوانان 
کشور  پشت  کوه  مثل  که  است  جوانانی  و 
نشان  هم  اخیر  ماه  چند  همین  در  و  ایستاده اند 
و  هستند  ارزش ها  و  انقالب  و  نظام  پای  دادند 

دشمن را ناامید کردند.
افتخار  مردم  این  به  »باید  این که  بیان  با  وی 
کرد که در همه این چهل سال نشان دادند پای 
ماه هم  این چند  نظام هستند«، گفت:  و  انقالب 
برای  ثابت کردند اجازه نمی دهند دشمنان  مردم 
ملت ایران فتنه و توطئه کنند و این عرصه، برای 
تقدیر  بانوان  از  باید  آماده شود.  جوالن دشمنان 
آنان  ناکام کردند و محاسبات  کرد که دشمن را 

را بار دیگر غلط از آب درآوردند.
و  ملت  می کرد  فکر  دشمن  کرد:  تاکید  رییسی 
دیگر  کشورهای  مردم  و  ملت  مثل  ایران  مردم 
که  صورتی  در  کند  فتنه  می تواند  و  هستند 
اهل  و  بابصیرت و شهیدداده هستند  ایران  مردم 
دشمنان  نقشه کشیدن  اجازه  و  هستند  ایستادگی 

برای ایران را نمی دهند.

اجازه نمی دهیم 
دولت فرانسه پا را از 

گلیم خود فراتر گذارد

نوکری مردم افتخار ماست
برنامه  ما قطع دست مفسدان اقتصادی است

قانون جدید حجاب
 و توجه به خواسته های مردم؟!

ایران،  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
های  زیرسویه  به  ابتال  موارد  افزایش  به  نسبت 

جدید اومیکرون در کشور هشدار داد.
متخصص  پزشکان  رئیس جامعه  ایرج خسرونیا 
داخلی ایران در گفتگو  به عالئم زیرسویه های 
شروع  است  ممکن  گفت:  و  کرد  اشاره  جدید 
با  بعد  روزهای  در  اما  باشد،  گلودرد  با  بیماری 

اسهال و استفراغ همراه می شود.
ممکن  افراد  برخی  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
عالمت  بدون  قبلی  های  سویه  مثل  است 
ضعیف  عالئم  با  هم  افراد  برخی  افزود:  باشند، 
و  بیمارستان  در  است  ممکن  که  می شوند  مبتال 

بخش های ICU بستری شوند.
بیماری در  از وضعیت  نگرانی  ابراز  با  خسرونیا 
افزایش  با  آینده  پیک جدید، گفت: در روزهای 

موارد ابتالء مواجه خواهیم شد و پیش بینی کرد 
بیماری در بین برخی افراد همچون سالمندان و 
شدیدتر  دارند،  زمینه ای  بیماری های  که  کسانی 

شود.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با 
عنوان این مطلب که ترس مردم از کرونا ریخته 
و دیگر مثل گذشته نیستند، ادامه داد: مردم دیگر 
ماسک نمی زنند، به مهمانی و مسافرت می روند 
امر،  همین  اند.  کرده  فراموش  را  پروتکل ها  و 
می تواند به تشدید بیماری در پیک جدید منجر 

شود.
وی از رسانه ها خواست قبل از اینکه دیر شود، 
از  رسانی  اطالع  و  مردم  سازی  آگاه  به  نسبت 
بیماری  گرفتن  شدت  از  مانع  بیماری،  وضعیت 

شوند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:

پیک جدید کرونا شدیدتر خواهد شد

اتوبوس   دستگاه  پنج  تحویل  از  تبریز  شهردار 
جدید دیگر از سهمیه یارانه ای وزارت کشور به 

اتوبوسرانی تبریز خبر داد.
با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  هوشیار  یعقوب 
اعالم خبر فوق اظهار کرد: پنج دستگاه دیگر از 
کشور  وزارت  یارانه ای  سهمیه  نو  اتوبوس های 
به  خودروسازی  شرکت های  از  یکی  توسط 

اتوبوسرانی تبریز انتقال یافت.

تعداد  این  ارزش  مجموع  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  بوده،  ریال  میلیارد   ۲۰۰ بر  بالغ  اتوبوس 
توسط  یارانه ای  به صورت  مبلغ  این  درصد   ۸۰
ارزش  درصد   ۹ عالوه  به  درصد   ۲۰ و  دولت 
تأمین  تبریز  شهرداری  توسط  مبلغ  کل  افزوده 
در  گفت:  تبریز  است.شهردار  شده  پرداخت  و 
سال جاری ۷۳ دستگاه اتوبوس از این شرکت به 
عنوان سهمیه وزارت کشور به اتوبوسرانی تبریز 
از بابت اتوبوس های یارانه ای اختصاص یافته که 
با احتساب اتوبوس های فوق تاکنون ۱۱ دستگاه 

تحویل اتوبوسرانی تبریز شده است.
پرداخت  پیش  مبلغ  واریز  به  اشاره  با  هوشیار 
پیگیری های  از  تبریز،  شهرداری  توسط  مربوطه 
اسرع  در  اتوبوس ها  بقیه  تحویل  جهت  مستمر 

وقت خبر داد.
دستگاه   ۱۳ نوبت  دو  در  گذشته،  ماه  یک  طی 
اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز 
اضافه شده که با اضافه شدن پنج دستگاه جدید، 

این تعداد به ۱۸ دستگاه افزایش یافت.
امضای  به  سال جاری  خرداد  که  قراردادی  طبق 
شهرداری و یک شرکت خودروساز رسیده است، 
کابین  تک  اتوبوس  دستگاه   ۱۰۰ سال  پایان  تا 
توسط  دنیا  روز  استانداردهای  آخرین  مطابق 
تحویل  و  ساخت  خودروسازی  شرکت  این 

اتوبوسرانی تبریز می شود.

اضافه شدن پنج دستگاه اتوبوس جدید 
به ناوگان اتوبوسرانی تبریز

احیای برجام 
از دستور کار خارج 

شده است

 ورزش  8

 استانها 7

تفویض اختیار
 به مهدی تاج برای 
انتخاب دو سرمربی 

تیم ملی ایران!

صادرات غیرنفتی ایران 
تا سال 1404 به 75 میلیارد 

دالر می رسد


