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هزينه تجويزهاي غيرضروري از جيب بيماران

در بزرگ ترين جاسوسي ديجيتال جهان، آژانس امنيت ملي 
آمريكا به اكثر هاردديسك هاي موجود در جهان نفوذ كرده است

8 كشته
 در سقوط باالبر حمل بار

آغاز نظارت ويژه بر بازارشب عيد از 15  اسفند

ــتان  ــكي اس ــوادث و فوريت هاي پزش ــر ح مدي
ــقوط يك باالبر حمل بار ساختماني در  اصفهان از س
بلوار كشاورز اين شهر و كشته شدن هشت نفر در اين 

حادثه خبر داد.
ــتين  به گزارش واحد مركزي خبر، دكتر غفور راس
ــاعت 11 و 49 دقيقه ديروز يك  ــاره افزود:  س ــن ب در اي
مورد سقوط آسانسور حمل بار ساختماني در يك مجتمع 
مسكوني نيمه ساز مقابل خيابان قائميه به سامانه 115 
ــد امداد اورژانس به  ــد كه پنج واح اورژانس گزارش ش

محل حادثه اعزام شدند. 
ــيم،  ــدن س وي با بيان اين كه باالبر به دليل پاره ش
ــقوط كرده است، تصريح  از ارتفاع 30 متري به پايين س
ــاني در  ــرد: با حضور امدادگران و گروه هاي آتش نش ك
محل حادثه، معلوم شد هشت كارگر كه 30 تا 40 سال 

ــده اند و يك مرد سي ساله نيز بشدت  ــتند كشته ش داش
مصدوم شده است. اجساد قربانيان به پزشكي قانوني و 
ــتان الزهرا(س) اصفهان منتقل  فرد مصدوم به بيمارس
شد. بررسي آتش نشانان براي مشخص شدن علت اين 
ــاني  ــه ادامه دارد و بزودي در اين زمينه اطالع رس حادث

خواهد شد. 
ــازمان  ــعود عنايت زاده، مدير روابط عمومي س مس
ــاره گفت:  ــان نيز در اين ب ــتان اصفه ــاني اس آتش نش
رعايت اصول ايمني در زمان استفاده از باالبرها به دليل 
ــيار حائز اهميت و ضروري است  شرايط خاصشان بس
ــتفاده  ــان اس باالبرهايي كه از آن براي جابه جايي انس
ــتم ايمني و پاراشوت باشند تا  ــود مجهز به سيس مي ش
ــوادث ناگوار  ــرده و از بروز ح ــع خاص عمل ك در مواق

جلوگيري شود.

ــت از مصرف كنندگان و  ــازمان حماي معاون س
توليدكنندگان از آغاز طرح نظارتي پايش بازار كاال و 

خدمات ويژه نوروز 94 از پانزدهم اسفند خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، مجتبي فراهاني در 
ــان اين كه در اين طرح  ــه با راديو اقتصاد با بي مصاحب
ــن 20 هزار ناظر  ــازمان و همچني ــازرس س 3000 ب
افتخاري همكاري خواهند كرد، افزود: براين اساس تا 
پانزدهم فروردين بر شبكه توزيع و قيمت ها و كيفيت 
كاالها، بويژه كاالهاي پر تقاضا نظارت خواهيم كرد.

ــن اعالم كرد: در طرح هاي فروش  وي همچني
فوق العاده و حراجي ها نظارت جدي داريم و كاالها 
ــود كه واحدهاي  تا 20 درصد  تخفيف عرضه مي ش
ــش اين طرح با پارچه نوشته ها مشخص  تحت پوش
ــود و بايد در ديد مشتريان قرار گيرد. فراهاني  مي ش

ــاي پرتقاضا مانند  ــرد: در اين طرح كااله اظهار ك
ــواد پروتئيني، محصوالت غذايي،  ميوه و تره بار، م
ــكبار، قند  ــيريني ها و آجيل و خش كيف و كفش، ش
ــكر، لبنيات و روغن نباتي تحت نظارت خواهد  و ش
ــراي نظارت بر خدمات  ــود.وي افزود: همچنين ب ب
ــافربري هوايي، زميني، دريايي،  ــركت هاي مس ش
ــهري و  ريلي و دفاتر فروش و حمل و نقل درون ش
برون شهري، اماكن تفريحي و زيارتي و گردشگري 

و خشكشويي ها برنامه ريزي شده است.
ــهروندان مي توانند  ــئول گفت: ش اين مقام مس
ــي و فروش  ــاي حراج ــان از واحده ــراي اطمين ب
ــا) را كه در  ــن طرح (ويژه واحده ــاده كد اي فوق الع
ــته ها مشخص شده است به سامانه 124  پارچه نوش

ارسال كنند و پاسخ بگيرند.

ايران؛ هدف بزرگ ترين 
جاسوسي آمريكا 

سال هاست كه واشنگتن به عنوان بزرگترين دولت 
جاسوس جهان، پروژه هايي را براي دريافت اطالعات 
ــورهاي مختلف به اجرا گذاشته و تالش مي كند  از كش
ــلطه اطالعاتي خود را بر جهان تحميل  با اين روش، س
ــور،  ــي درز اطالعاتي در اين كش ــد. هر از چندگاه كن
ــور را روشن  ــي اين كش ابعادي از برنامه هاي جاسوس
ــود كه بعضا  ــث واكنش دولت هايي مي ش كرده و باع

روابط نزديكي با اياالت متحده دارند.
ــايت  ــانژ در س ــه آس ــاگري هايي ك ــس از افش پ
ويكي ليكس داشت و پس از آن اسنودن در گفت وگو با 
مطبوعات غربي پرده از برخي رازهاي جاسوسي دولت 
ــت، حاال متخصصان امنيت ديجيتال در  آمريكا برداش
كمپاني كسپراسكاي در يك نشست بزرگ تحليلگران 
ــس امنيت ملي آمريكا  ــالم كرده اند كه آژان امنيت اع
ــال پيش قابليت جاسوسي و نفوذ به  ــت كم 14س از دس
بيشتر  هاردديسك هاي موجود در جهان را داشته است. 
ــود آنچه كسپراسكاي بتازگي كشف كرده،  گفته مي ش
ــي  از عظيم ترين و پيچيده ترين پروژه هك و جاسوس
ديجيتال جهان پرده برمي دارد. به گزارش اين شركت، 
ــه كامپيوترها و  ــت ك ــوري اس ــران آلوده ترين كش اي
ــبكه هاي آن در بخش هاي اقتصادي، ديپلماتيك و  ش
انرژي و همين طور موسسات تحقيقاتي، دانشگاه ها و 
مخابرات هدف قرار گرفته و در واقع هدف اصلي اجراي 

پروژه جاسوسي ياد شده بوده است.
ــور  ــكاي به صراحت نامي از كش ــه كسپراس اگرچ
ــت كه  ــايبري نبرده، اما گفته اس ــئول حمالت س مس
ــتاكس نت كه تجهيزات  ــه اين حمالت با بدافزار اس ك
ــت. به  ــران را هدف قرار داد، مرتبط اس ــازي اي غني س
ــي از  ــتاكس نت بخش ــانه هاي غربي، اس ــاي رس ادع
پروژه اي بزرگ تر با اسم رمز «بازي هاي المپيك» بود 
كه مشخص شد توسط سازمان هاي اطالعاتي آمريكا 

و اسرائيل سازماندهي شده است.
ــن است كه برنامه تازه افشاشده  به اين ترتيب روش
ــورهاي مختلف،  ــي از كش دولت آمريكا براي جاسوس
كشورمان را هدف گرفته و طي آن تالش شده است تا 
از اين طريق اطالعات پيشرفت هاي علمي، تحقيقاتي 
و صنعتي ايران در اختيار واشنگتن قرار گيرد. اقدامي كه 
ــان مي دهد اياالت متحده و رژيم صهيونيستي در  نش
سال هاي اخير تا چه اندازه نگران توسعه علمي در ايران 
ــد. با وجود اين كه نهادهاي بين المللي معموال در  بوده  ان
برابر برنامه هاي جاسوسي آمريكا سكوت مي كنند، اما 
اقدام واشنگتن در ناامن سازي فضاي سايبري و پنهان 
ــي در هاردديسك ها به گونه اي  كردن بدافزار جاسوس
ــي با هدف حفظ انحصار  واضح نقض حقوق بين الملل

علمي در جهان محسوب مى شود.
مشروح گزارش را در صفحه 6 بخوانيد.

برخي پزشكان به طور مستقيم يا غيرمستقيم، بيمار را به مراكز تشخيصي خاصي سوق مي دهند
امين جاللوند/ گروه جامعه

ــط مختص افراد  ــالمت فق هزينه هاي نظام س
بيمار نيست، زيرا پزشك مي تواند براي سالم ترين 
ــوري آزمايش و دارو و  ــور هم ط ــهروند اين كش ش
ــبرداري تجويز كند كه هزينه هاي معاينه او  عكس
ــانه  ــد، بدون آن كه نش به چند صد هزار تومان برس

مشخصي از بيماري در او وجود داشته باشد.
ــش زيادي از  ــه هم اكنون بخ ــداي از اين ك ج
بودجه هاي نظام سالمت صرف همين آزمايش ها، 
عكسبرداري ها و تجويزهاي غيرضروري مي شود 
كه نياز واقعي بيمار هم نيست، مشكل عمده ديگري 
ــت و پنجه نرم مي كنند، بحث  كه بيماران با آن دس

«سهم خواري» برخي پزشكان است.
ــه و علمي،  ــل موج ــك بدون دلي ــي پزش وقت
ــاي غيرضروري  ــوي فرآينده ــار را در هزارت بيم
ــرف هم بيمار را  ــار مي كند و از آن ط ــان، گرفت درم
ــك خاصي ارجاع مي دهد  ــط به مراكز پاراكليني فق
ــهمي از آن مركز  ــاع هر مريض هم س ــت ارج و باب
دريافت مي كند، در آن صورت به اين رفتار پزشك، 
«سهم خواري» مي گويند كه در نظام سالمت هم 

بوفور ديده مي شود.
ــورت  ــه ص ــد ب ــهم خواري مي توان ــي س حت
غيرمستقيم و غيرمحسوس هم اتفاق بيفتد. مثال 
وقتي بيمار به يك مركز درماني مراجعه مي كند كه 
در آن مركز، خدمات آزمايشگاه، عكسبرداري هاي 
ــكي و داروخانه هم وجود دارد، طبيعي است  پزش
ــارش، آزمايش، دارو يا  ــك براي بيم كه اگر پزش
ــبرداري تجويز كند، آن بيمار در اغلب موارد  عكس
از خدمات همان مركز استفاده مي كند و درنتيجه، 
ــز پاراكلينيك در آن مركز  ــك و هم مراك هم پزش
ــاي غيرضروري كه براي  درماني، بابت تجويزه

بيمار انجام شده است، سود مي برند.
ــن  ــر انجم ــن، دبي ــين دارآفري ــر حس دكت
ــور نيز در گفت وگو با  ــي پزشكي كش آسيب شناس
ــت كه اين روزها سهم خواري در  جام جم معتقد اس

نظام سالمت كشور شايع شده است.
ــار غيراخالقي،  ــد مي كند كه اين رفت وي تاكي
ــوم شد كه همان  ــال پيش در آمريكا مرس 140 س
زمان هم جنبش هاي مختلفي براي اعتراض به آن 
بوجود آمد، اما به نظر مي رسد كه همين موضوع در 

كشور ما در حال افزايش است.
ــكان سهم خوار،  نبود نظارت جدي بر رفتار پزش
ــن، هزينه هاي  ــه اعتقاد دارآفري ــده كه ب باعث ش
ــود و در اين  ــالمت تحميل ش ميلياردي به نظام س
ميان، مردم بابت انجام آزمايش ها، عكسبرداري ها 
ــروري، ضررهاي مالي  ــاي غيرض ــد داروه و خري

هنگفتي را تحمل كنند.
ــه هم  ــت كه هميش ــر اين باور اس ــه وي ب البت
ــهم خواري، براي ارجاع هاي غيرضروري اتفاق  س

ــد، بلكه گاهي اوقات هم واقعا يك بيمار به  نمي افت
ــك همان  خدمات پاراكلينيكي نياز دارد، ولي پزش
ــز خاص ارجاع مي دهد و بابت  ــار را به يك مرك بيم

آن از آن مركز، سهم مي گيرد.
ــازي  ــه هنوز فرهنگ س ــا ك ــن از آنج همچني
ــكان را نسبت به  ــت تا پزش ــده اس جدي انجام نش
ــف تجويزهاي غيرضروري توجيه كند و برخي  توق
ــكان هم به دليل اين كه مي خواهند كار درمان  پزش
ــتيم  ــاهد هس ــان راحت تر كنند، ش را براي خودش
ــات پاراكلينيكي  ــتفاده از خدم ــه روز اس ــه روزب ك
ــت و  ــروري در جامعه افزايش پيدا كرده اس غيرض
ــط هم برخي پزشكان سهم خوار، از اين آب  اين وس

گل آلود ماهي مي گيرند.
ــه به يك مركز درمان  ــال يكي از بيماراني ك مث
ــت به جام جم  خصوصي در تهران مراجعه كرده اس
توضيح مي دهد كه براي يك سرماخوردگي ساده، 
پزشك براي او دو صفحه نسخه تجويز كرده است. 
ــرم براي بيماراني كه وضع اورژانسي هم  تزريق س

ــز بوفور ديده  ــد، در بخش تزريقات اين مرك ندارن
مي شود.

ــار ديگري هم به جام جم مي گويد كه براي  بيم
ــاري آي تي پي)،  ــون (بيم ــان افت پالكت خ درم
پزشك اصرار داشته كه او حتما بايد عمل جراحي باز 
ــال انجام دهد، اما همين بيمار در مراجعه  روي طح
به پزشكان ديگر مشكلش با داروهاي كورتون حل 

شده و نيازي به جراحي پيدا نكرده است.
ارجاع فوري به ام آرآي هم مشكل ديگري است 
ــه يكي از بيماران با جام جم در ميان مي گذارد. در  ك
ــخيصي پيشرفته است  حالي كه ام آرآي، روش تش
ــخيص بيماري هاي صعب العالج كاربرد  كه در تش
دارد و فقط بايد در صورت نتيجه نگرفتن روش هاي 
ــود، اما اين  ــخيصي معمول اعمال ش درماني و تش
ــك گفته  ــار مي گويد به محض اين كه به پزش بيم
ــردرد و سرگيجه است، بالفاصله  است كه دچار س
ــك براي او روش تشخيصي ام آرآي را تجويز  پزش

كرده است. 
ــه يكي از كلينيك هاي مناطق  در مراجعه ما ب
ــاهده شد كه براي اغلب  ــمالي پايتخت نيز مش ش
ــد.  ــرم تزريق مي ش ــرماخوردگي، س بيماران س
ــراي درمان  ــاران مي گويد ب ــي از بيم ــي يك حت
ــرماخوردگي، عالوه بر تزريق سرم، قرص هاي  س
ــن،  ــي ويتامي ــاي مولت ــن ث، قرص ه ويتامي
سيتريزين، ايبوپروفن و شربت اكسپكتورانت هم 

تجويز شده است.

 ارجاع غيرضروري به بخش مراقبت هاي ويژه
ــام خدمات غيرضروري  ــي بيمار براي انج وقت
تشخيص و درمان مجبور است حقوق چند ماه خود 

را به پزشك و مراكز پاراكلينيكي بپردازد، 
ادامه در صفحه 17

حميد درخشان برخالف آنچه مي گويد، خبري 
ــپوليس  ــور طوالني مدتش در پرس ــه حض از ادام
ــد بود و بايد بار و بنديلش را جمع كند و برود،  نخواه
زيرا قائم مقام جديد باشگاه با تائيد مذاكره با برانكو 
ــراي همكاري ــي دو طرف ب ــچ از آمادگ  ايوانكووي

خبر داد.
ــات مديره  ــت رئيس هي ــم بودن سرنوش مبه
ــپوليس، منع قانوني وزارت ورزش و  محبوس پرس
جوانان براي تزريق پول به سرخابي ها و دعوا بر سر 
ــتن اين دو باشگاه از سوي بخش خصوصي  نخواس
ــي، در نهايت وزارت  ــت 290 ميليارد تومان ــا قيم ب
ــده  ــايعات مطرح ش ــت تا به ش ورزش را بر آن داش

پيرامون مديريت باشگاه جامه عمل بپوشاند. 
ــوتان باشگاه  وزارت ورزش با جمعي از پيشكس
ــين هدايتي و جيب  ــپوليس كه پشت سر حس پرس
ــيده و  ــتاده اند به توافقي ضمني رس ــر پولش ايس پ
ــين ن ژادفالح، مديركل ورزش و جوانان  محمدحس
ــتان تهران و فرد مورد وثوق خود و هدايتي را به  اس

عنوان قائم مقام باشگاه به هيات مديره قبوالند. 
ــايد به لطف آن و  ــي به اين اميد كه ش اقدام
ــه در فوتبال ايران به  ــاي هدايتيـ  ك پول ه

ــتـ  اوضاع پرسپوليس  عابربانك مشهور اس

قدري بهتر شده و دست كم در ليگ قهرمانان آسيا 
ــل پيش بيني اين تيم  ــج ضعيف احتمالي و قاب نتاي

كمي آبرومند شود.
ــك نوع  ــم ي ــت وزارت ورزش ه ــن سياس اي
ــيني و اقرار عملي به اشتباه ابتداي فصل  عقب نش
ــكان مديريتي باشگاه به حميدرضا  در سپردن س
ــود تزريق دومين  ــت و هم در نوع خ ــي اس سياس
ــپوليس به بخش  ــكن تا زمان واگذاري پرس مس
ــگاه به  ــكن اول اجاره دادن باش ــي. مس خصوص
ــت و بايد  ــه هيچ ثمري نداش ــي بود ك تيم سياس
ــرخ ها  ــتي براي س ــكن دوم چه سرنوش ديد مس
ــال ها دنبال  ــكن دوم البته س رقم خواهد زد. مس
ــت، اما نه با نرخ  ــپوليس اس در اختيار گرفتن پرس

290 ميليارد تومان!
ــايعات  ــته ش وزارت ورزش در حالي هفته گذش
ــپوليس را  ــين نژادفالح در پرس حضور محمدحس
تكذيب كرد كه شايد اميدوار بود كسي پرسپوليس 
ــفيد رنگ وزارت ورزش در  ــاختمان س را بخرد و س
خيابان سئول بيش از اينها خود را هزينه يك باشگاه 
ــنبه شب  نكند، اما اين اتفاق نيفتاد و در نهايت دوش
ــگاه در وزارت ورزش  نژادفالح و هيات مديره باش
ــما به عنوان قائم مقام جديد  ــدند و او رس حاضر ش
ــگاه منصوب شد. انتصابي كه گويا خيلي هم به  باش
مذاق طاهري يكي از اعضاي هيات مديره باشگاه 
ــتر در غياب سياسي به عنوان سكاندار امور  كه پيش
اجرايي منصوب شده بود، خوش نيامده كه از هيات 

مديره قهر كرده است.
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انتقاد از نحوه فعاليت
 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

ــارزه با  ــتاد مب ــال، عضو ناظر مجلس در س ــفيان م يوس
ــه عضو ناظر مجلس در  ــداقتصادي به ايسنا گفت: س مفاس
ــداقتصادي در نامه اي به رئيس مجلس  ستاد مبارزه با مفاس
ــدن مرتب جلسات  ــكيل نش توضيحاتي در مورد چرايي تش

اين ستاد ارائه دادند. 
ــح  ــتاد توضي ــات س ــزاري جلس ــد برگ ــاره رون وي درب
ــور  ــاون اول رئيس جمه ــري، مع ــاي جهانگي ــر آق داد: اگ
ــفر  ــات حضور پيدا نكرده يا در س ــوان رئيس در جلس ــه عن ب
ــه وي، در  ــود. به گفت ــتاد تعطيل مي ش ــات س ــد، جلس باش
ــا در اين رابطه تعيين  ــده ت ــته ش  اين نامه از الريجاني خواس

تكليف كند.
احتمال رياست هاشمي شاهرودي

 در خبرگان
ــت اهللا موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز  آي
ــد مجلس خبرگان گفت: احتماال آيت اهللا  درباره رئيس جدي
ــاهرودي رئيس آينده مجلس خبرگان باشد. به  ــمي ش هاش
ــنيم، او در حاشيه نشست 3000 نفري مسئوالن  گزارش تس
ــجويي به فعاليت هاي جامعه روحانيت در زمينه  بسيج دانش
ــت: جامعه روحانيت به  ــاره كرد و گف وحدت اصولگرايان اش
ــا آنها به نظر  ــا اصولگرايان را جمع كند ت ــت ت دنبال اين اس

واحدي برسند.
 ايران در ميان 5 قدرت برتر 

پهپادي جهان
ــي  ــت در گزارش ــنال اينترس ــه آمريكايي نش دوماهنام
ــادي جهان»، ايران  ــج قدرت مرگبار پهپ ــت عنوان «پن تح
ــاخت پهپاد   ــدرت اصلي جهان در زمينه س ــي از پنج ق را يك
ــكا، چين،  ــريه آمري ــارس، اين نش ــه گزارش ف ــت. ب دانس
ــتي را از ديگر قدرت هاي پهپادي ــيه و رژيم صهيونيس  روس

 دانسته است.
توضيح اژه اي درباره حكم اعدام 

براي يك روحاني
ــوه قضاييه  ــني اژه اي، معاون اول ق ــين محس غالمحس
ــده براي يك روحاني به نام «م.ج.ت»  درباره حكم صادر ش
ــدام در اين دادگاه  ــژه روحانيت، گفت: حكم اع در دادگاه وي

صادره شده، اما اين حكم بدوي و قابل تجديدنظر است. 
توصيه الريجاني به مجمع تشخيص

ــش  هماي در  ــس  مجل ــس  رئي ــي،  الريجان ــي  عل
ــخيص  ــه مجمع تش ــنهادي ب ــي در پيش ــاد مقاومت اقتص
ــه اندازه  ــي ب ــت هاي كل ــت: سياس ــام، گف ــت نظ مصلح
ــخيص از اين پس به  ــت. مجمع تش ــده اس ــته ش كافي نوش
ــط  ــر اجراي آنها توس ــت هاي كلي ب ــتن سياس ــاي نوش  ج

قواي سه گانه نظارت كند.

ــورمان روز گذشته پس از بازديد از  رئيس جمهور كش
ــگاه تازه ترين دستاوردهاي فضايي كشور تصريح  نمايش
ــالمي ايران براي پيشرفت در علم و  كرد كه جمهوري اس

دانش از كسي اجازه نگرفته و نخواهد گرفت.
ــاني دولت، حسن روحاني  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــت روز فناوري فضايي گفت: اراده ملي ايران  در بزرگداش
پيشرفت در همه فناوري هاي نوين از جمله هوافضاست 
ــالمي ايران رهبر معظم انقالب و همه  و در جمهوري اس
مردم اراده كرده اند كه زمينه براي فعاليت صاحب نظران 
و انديشمندان در فناوري هاي پيشرفته آماده و مهيا شود. 
ــاره به اين كه ملت ايران استعداد پيشرفت در همه  او با اش
ــرفته دنياي امروز نظير بيوتكنولوژي،  فناوري هاي پيش
ــازي، علوم  ــي تي، هوافضا، داروس نانوتكنولوژي، آي س
پزشكي و هسته اي را دارد، گفت: امروز جمهوري اسالمي 
ــطح دنيا دستاوردها و پيشرفت هاي  ايران مي تواند در س

خود را عرضه كند.

كار دولت، گرفتن حربه بهانه گيري است
روحاني با بيان اين كه هيچ كس نبايد به ذهنش خطور 
كند كه چون در حال مذاكره، تعامل و بحث با دنيا هستيم، 
ممكن است علم و دستاوردهايمان را كنار بگذاريم، اظهار 
ــت كه حربه بهانه گيري را از دست  كرد: كار دولت اين اس
ــتاوردهايش موضع  قدرت هايي كه عليه ملت ايران و دس

دارند، خارج و آن را بي اثر كند.
ــي اوقات  ــه اين كه گاه ــاره ب ــا اش ــور ب رئيس جمه
ــعه علمي  ــمنان مي خواهند با بهانه جويي درباره توس دش
ــزود: كار دولت  ــار بياورند، اف ــردم فش ــور به م يك كش
ــرد و ما اين  ــمن بگي ــت دش ــت كه بهانه را از دس اين اس
ــا روزي معلوم  ــرده و ادامه خواهيم داد ت ــروع ك كار را ش
ــت. رئيس  ــا تخيلي و غيرواقعي اس ــود حربه هاي آنه ش
ــرد: گاهي برخي  ــي تصريح ك ــي امنيت مل ــوراي عال ش
ــك مي كند تا  ــمن كم ــات و موضعگيري ها به دش كلم
بهانه گيري هاي خود را ادامه دهد و اتهام هاي بي اساس و 
ناروا را به ملت ايران وارد كند و در البه الي كلمات چيزي 
ــبت به اتهامات  ــان نيز نس ــدا كند و بگويد آنها خودش  پي

وارده معترفند.

پيشرفت هسته اي تحت الشعاع مذاكرات
ــه  ــور در عرص ــرفت هاي كش ــريح پيش ــا تش وي ب
ــكي گفت: در  ــوم پزش ــازي و عل ــوژي، داروس بيوتكنول
دولت يازدهم در زمينه هسته اي، پيشرفت هاي بسياري 
كرده ايم، اما اين پيشرفت ها تحت الشعاع مذاكرات پرسر 
و صداي هسته اي قرار گرفته وگرنه دولت يازدهم در اين 

زمينه با شتاب بيشتري در حال حركت است.
ــا و ماهواره، علوم  ــور گفت: علوم هوا فض رئيس جمه
ــعه و هم  ــتند كه هم براي توس كاربردي و راهبردي هس

ــور  ــت و كش ــري از تهديدات مورد نياز اس ــراي جلوگي ب
ــاورزي، منابع آب و  ــي، معادن، كش ــه هواشناس در زمين
ــكي از راه دور و صدا  زيرزميني، ارتباطات، آموزش و پزش
ــت. روحاني ادامه داد: در زمينه  ــيما به آن نيازمند اس و س
ــته ايم، اما راه زيادي  هوا فضا گام هاي اول و دوم را برداش
ــد يك برهم  ــش رو داريم. دولت يازدهم متوجه ش در پي
ــاختاري و  ــأله علوم فضايي از لحاظ س ــي در مس ريختگ

تشكيالتي وجود دارد.

تقويت اقتدار ملي با توسعه دانش هوافضا
ــي ها ديديم بسياري  رئيس جمهور ادامه داد: در بررس
ــرفت ها  ــز علمي اگر در جاي خود قرار گيرند پيش از مراك
سريع تر و مطلوب تر خواهد بود، لذا ما هم سازمان فضايي 
ــار وزارت ارتباطات و فناوري  ــگاه را در اختي و هم پژوهش

اطالعات قرار داديم. 
ــيم كار دقيق بين  روحاني با تأكيد بر كار دقيق و تقس
دانشگاه هاي كشور در عرصه هوا فضا، گفت: ما به چيزي 
شبيه كنسرسيومي از دانشگاه هاي مختلف نياز داريم كه 

هر كدام بخشي را دنبال كنند و در جايي كار تركيب شود. 
ــي فضايي كه در اختيار معاونت علمي و فناوري  مركز مل
رياست جمهوري است، مي تواند براي هماهنگي در اين 

زمينه فعاليت كند.
ــل راجع به  ــاره به بحث مفص ــوري با اش رئيس جمه
ــد  ــا در هيأت دولت، تصريح كرد: هر مقدار الزم باش فض
جلساتي در اين زمينه براي بهبود فعاليت، اصالح ساختار 
ــت تا دولت بتواند به همه بخش ها از لحاظ  خواهيم گذاش
ــد. رئيس جمهور با  ــي كمك كن ــي و هم افزاي ــي، فن مال
ــاره به تصميم قاطع دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و بخش  اش
ــرفت و سلطه بر فناوري فضايي گفت:  صنعت براي پيش
ــت  ــي راهبردي اس در دنياي امروز دانش هوا فضا دانش
ــدي از اقتدار ملي  ــود، بع ــوري كه وارد اين علم ش و كش
ــت. دكتر روحاني  ــده اس ــعه داده و توانمند ش خود را توس
ــازد و در  گفت: ملتي كه مي تواند ماهواره  هاي مختلف بس
ــا، كنترل، هدايت و بهره برداري  ــال آن به فض چرخه ارس
ــت كه وارد جهان  ــد، ملتي اس ــتقل باش  از ماهواره ها مس

امروز شده است.

روحاني: براي پيشرفت علمي، از كسي اجازه نمي گيريم
رئيس جمهور از قرار گرفتن پيشرفت هاي هسته اي تحت الشعاع مذاكرات، ابراز ناخرسندي كرد

ــه اظهارنظر وزارت  ــه در واكنش ب ــوه قضايي ــس ق رئي
ــه آمريكا درباره حصر خطاب به وزارت خارجه آمريكا  خارج
ــما هيچ غلطي  ــور گفت كه «ش ــن كش ــور اي و رئيس جمه

نمي توانيد بكنيد».
ــنا، آيت اهللا صادق آملي الريجاني  به گزارش ايس

ــت  ــخناني در كنگره «فخر نور» بزرگداش طي س
ــهيد رحيمي اظهار كرد: اخيرا وزارت  برادران ش
ــور ما،  ــه آمريكا مطالبي در خصوص كش خارج
ــد در حصر  ــاني نباي ــوه قضاييه و اين كه كس ق
ــازه مي خواهند قانون  ــند مطرح كرده اند و ت باش

ــي را به محققين ما ياد بدهند. ما  اساس
ــردم و حضوري  ــا اتكا به همين م ب

ــن دارند  ــا در 22 بهم ــه آنه ك
ــه آمريكا و  ــه وزارت خارج ب

باالتر از آن رئيس جمهور 
آمريكا مي گوييم كه شما 
هيچ غلطي نمي توانيد 

ــور را فروخته  ــيون بود و كش ــد. دوراني كه كاپيتوالس بكني
بودند، گذشت و كشور ما متحول شده است. آملي الريجاني 
ــا ياوه گو خواندن اظهارات وزارت خارجه آمريكا، گفت: ما  ب
ــم و نه به گفته اين و آن،  ــي نداري بناي ظلم و تعدي به كس
ــاني خودمان مي دانيم كه عدالت را  بلكه وظيفه انس
ــاني كه در فتنه  ــيدگي به كس اجرا كنيم، اما رس
ــت زيرا همين  تاثيرگذار بودند يك وظيفه اس
ــاني كه  ــردم بر گردن ما حق دارند تا با كس م
ــد راه را براي اجانب باز  بايد مي فهميدند دارن
ــوه قضاييه  ــورد كنيم.رئيس ق ــد، برخ مي كنن
افزود: به هر صورت رفتار با اين افراد بايد 
شرعي باشد و ما هم همين طور 
عمل مي كنيم و آنچه هم 
كه تاكنون گذشته همه 
ــاس قانون بوده  بر اس
ــكالي بر آن  و هيچ اش

وارد نيست.

واكنش آملي الريجاني به بيانيه وزارت خارجه آمريكا درباره حصر

ــورمان  ــف، وزير امور خارجه كش ــواد ظري محمدج
ــد، ديروز با  ــه باكو، راهي بالروس ش ــفر ب كه پس از س
ــنكو رئيس جمهور، آندره كوبياكوف  ــاندر لوكاش آلكس
ــنيكويچ رئيس شــوراي  ــت وزير، ميخائيل مياس نخس
جمهوري مجلس ملي و والديمير مكي وزير امورخارجه 

اين كشور ديدار كرد.
ــنكو، رئيس جمهور بالروس  به گزارش جام جم، لوكاش
ــران ديدار مي كند. او با  ــن ديدار گفت كه بزودي از اي در اي
بيان اين كه روابط سياسي بالروس و ايران در سطح بااليي 
ــور چنين  قرار دارد، گفت كه در همكاري اقتصادي دو كش
ــل در ديدار آينده خود از  ــي وجود ندارد. به همين دلي وضع
ايران سعي خواهم كرد روابط اقتصادي دو كشور نيز توسعه 
داده شود و طبيعي است كه برنامه اين ديدار بايد با جزئيات 

اقتصادي تكميل شود.
در جريان اين سفر، وزيران امور خارجه ايران و بالروس 
نيز بر گسترش همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني دوجانبه 

همگام با روابط سياسي دو كشور تاكيد كردند. 
ــن ديدار  ــورمان در اي ــور خارجه كش ــف، وزير ام ظري
ــت: ايران و بالروس همواره در عرصه بين المللي تفاهم  گف
ــته اند و در آينده نيز به حمايت از يكديگر ادامه خواهيم  داش
ــف در پايان ديدار با همتاي بالروس خود در جمع  داد.ظري
ــت: نقش بالروس در منطقه  ــده و گف خبرنگاران حاضر ش
شرق اروپا بويژه در حل و فصل مناقشه اوكراين بسيار مهم 
ــت. ظريف براي اجراي توافقات مينسك كه در جريان  اس
مذاكرات اخير گروه 4 نورماندي به دست آمده و حل و فصل 

مناقشه اوكراين ابراز اميدواري كرد.

رئيس جمهور بالروس بزودي به ايران سفر مي كند

ــيدگي به پرونده مهدي  ــات متعدد دادگاه رس با پايان جلس
ــيده، با وجود  ــم پرونده وي فرارس ــمي، زمان صدور حك هاش
ــته،  ــده و خبرگزاري فارس نوش اين هنوز راي دادگاه صادر نش
خبرهايي به گوش مي رسد كه نشان از فشار سنگين به دستگاه 
قضا براي صدور يك حكم حداقلي براي مهدي هاشمي دارد.

ــن حال ديروز تعدادي از طالب ديني محصل در  در همي
رشته حقوق در نامه اي به رئيس قوه قضاييه با موضوع پرونده 
ــمي تاكيد كردند: اميد آن داريم كه اين  قضايي مهدي هاش
ــت  پرونده همچون پرونده آقاي رحيمي با حكم قاطع و درس
ــين قدياني رئيس سابق  ــتگاه قضايي روبه رو شود. حس دس
بسيج دانشجويي هم هشدار داده است: مماشات با آقازاده ها 
از سوي نظام قضايي به اميد مردم آسيب مي زند. علي عبدي، 

دبير سياسي اتحاديه انجمن هاى اسالمي دانشجويان مستقل 
هم با بيان اين كه برخورد قاطع قوه قضاييه با مهدي هاشمي 
ــتند،  ــان مي دهد كه آقازاده ها از مصونيت برخوردار نيس نش
ــا با خائنان ــتگاه قض ــار مردم برخورد قاطع دس ــت: انتظ  گف

 به بيت المال است.
ــر دفتر مطالعات و  ــليمي نمين مدي پيش از اين عباس س
ــته بود:  ــخ به برخي ادعاها نوش تدوين تاريخ ايران نيز در پاس
آقاي مهدي هاشمي شخصيتي است كه بايد خود پاسخگوي 
اعمال خود باشد. چه، كساني كه مي خواهند پدر را در گناهي 
ناكرده سهيم سازند و چه، كساني كه با برانگيختن احساسات 
ــد را در برابر اعمال قانون مصونيت  ــه، مي خواهند فرزن پدران

بخشند هر دو از دايره سالمت خارجند.

ا، آيتاهللا صادق آمليالريجاني 
ــت  گره «فخر نور» بزرگداش
مي اظهار كرد: اخيرا وزارت 
ــور ما ،  بي در خصوص كش
ــد در حصر  ــاني نباي ه كس
ــازه ميخواهند قانون  ند و ت

ن ما ياد بدهند. ما 
ردم و حضوري 

ــن دارند  م
آمريكا و 

مهور  
 شما
نيد 

ــاني خودما بلكه وظيفه انس
ــيدگي اجرا كنيم، اما رس
تاثيرگذار بودند يكو
ــردم بر گردن ما ح م
بايد ميفهميدند دارن
ــورد ك ــد، برخ ميكنن
افزود: به هر صو

شرعي
ع

ــگاهي كه ديروز رئيس جمهور از آن بازديد  در نمايش
كرد، براي اولين بار از نمونه اوليه فضاپيماي سرنشين دار 
ايراني رونمايي شد. اين فضاپيما قرار است سال آينده به 

مدار زمين پرتاب شود. 
ــود واعظي وزير  ــگاه، محم ــيه اين نمايش در حاش
ــه دو دهه  ــاره ب ــاوري اطالعات با اش ــات و فن ارتباط
ــمندان كشور در عرصه فضايي و موفقيت  فعاليت دانش
ــتيباني از  ــال ماهواره فجر، گفت: حمايت و پش در ارس

ــاي نوين نظير فعاليت هاي فضايي، نانو و بيو  فناوري ه
ــد اقتصاد دانش بنيان، سياست دولت يازدهم  براي رش
است و گام هاي بلندي در اين زمينه برداشته شده است. 
ــال تعريف برنامه  ــرد: امروز ايران در ح ــح ك وي تصري
ده ساله دوم در عرصه فضاست و با عبور از فاز آزمايشي 
ــتفاده از ماهواره در بخش هاي  وارد مرحله كاربردي اس
ــانه، آموزش ــاورزي، رس ــالمت، كش  مختلف نظير س

 و پرورش و حمل و نقل شده است.

رونمايى از نمونه اوليه فضاپيماى سرنشين دار ايرانى

نگراني ها از اعمال فشار سياسي در پرونده مهدي هاشمي

نيم
 تس

س:
 عك
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