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روحانی در دیدار با یک جانباز و خانواده شهیدان پالیزوانی:

جمهوریاسالمی با رهبری امام(ره) ،فداکاری شهدا و جانبازان بر سختیها پیروز شد
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سازمان حج و زیارت با انتشار اطالعیهای :

ایرانیها به حج  میروند

پــس از مذاکــرات بــا وزارت حــج عربســتان و با اطمینــان از تأمین انتظارات مورد نظر و فراهم شــدن بســتر ارائه خدمــات مرتبط  ،بیــش از  ۸۵هزار نفر
از زائران ایران در حج سال  ۱۳۹۶شرکت میکنند
4

طرح :اردشیر رستمی  /ایران

اول دفتر

نوروز ،اعتدال و امید

نفسهــای ســال  95به شــمارش افتــاده و انــدک اندک
صدای بهار به گوش میرســد .ســال  95بــا همه اتفاقات
تلخ و شــیرینش به نقطه پایانی رسیده است .سالی که با
رویدادهــا و حوادث گوناگونی همراه بود .فقدان عزیزان و
هموطنانمان در حوادثی همچون قطار مسافری تبریز-
مشــهد و آتشسوزی پالسکو تا رحلت یار دیرین انقالب،
سیدرضا صالحی امیری
امام و رهبری ،آیتاهللهاشــمی رفسنجانی ،از پر کشیدن
وزیر فرهنگ
تعــدادی از اصحــاب فرهنــگ و هنــر تا شــهادت جوانان
و ارشاد اسالمی
شجاع مدافع حرم که جان خود را در برابر گلوله دشمنان
سپر کردند ،هر یک داغی بر دل نشاندند و دریغ و افسوس بر جای گذاشتند و یاد
و نــام خود را در خاطره تاریخی ملــت جاودانه کردند .در جهان پر دغدغه امروز،
سنگینی نبود هر چهره تأثیرگذاری بیشتر احساس میشود .نوروز در پیش است و
امید آن داریم که نقطه آغازی بر پایان غمها باشد.
در سوی دیگر سال  95توأم با کامیابیها و توفیقات بزرگی برای ملت فهیم
ایران هم بود .گشــایشهای حاصل از توافق برجام آهســته آهســته خود را در
طول امســال نمایان ســاخت و امید میرود که استمرار این روند به جهشی در
عرصههــای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشــور منجر شــود .ایران
اسالمی امروز در جهان پرآشوب و پر مخاطره ،نقطهای امن و امیدبخش است
و این توفیق در ســایه لطف الهی ،تدابیر رهبر فرزانه انقالب ،تالشهای دولت
تدبیر و امید و نیز کوششهای همه دلسوزان نظام اسالمی در سطوح مختلف
حاکمیتی ،نظامی و امنیتی حاصل گشــته اســت .اگر از بهار بیاموزیم که نسیم
خوش امید را بر تن و جان هر انســانی جاری کنیم ،آن گاه میتوانیم فرداهای
بهتری را برای این ســرزمین متصور شــویم .فرا رســیدن بهار ،نوید تغییر ،نوید
رویش و میل به نو شدن با خود به همراه دارد و بکوشیم که ما نیز به قافله بهار
بپیوندیم تا جهان را نو کنیم.
نوروز که از عناصر اصلی هویتی ما و تداومبخش حیات فرهنگی جامعه ایرانی
اســت ،در باور فرهنگی ما روز نو ،روز شــادی ،روز زندگی ،روز خــرد ،روز عدل و روز
اعتدال اســت .طبیعت ،تاریخ و انســان در این روز بر سالخوردگی چیره میشوند
و جــان تازه مییابنــد .نوروز در جامعه امروز بخشــی از فرهنگ زندگی ،شــادی و
دوستی در جهان پیرامون ماست و میتواند دلها و اندیشهها را به هم نزدیکتر
کند و موجب همدلی و همگرایی بیشــتر شود .از خداوند بزرگ که دگرگونکننده
حال و احوال است ،خالصانه بخواهیم که حال ما را به نیکوترین وجه بیامیزد و نور
امید را در دلهای همه ما فروزان کند.

یادداشت1

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از ایستگاه متروی فرودگاه مهرآباد:

 3فرودگاه دیگر کشور
به مترو وصل می شوند

افق روشن ورزش در سال 96

ســال آينــده ميتوانــد ســالي پربركــت بــراي ورزش ايران باشــد.
وراي اينكه ورزش عرصه اميدواري و مثبت انديشــي اســت ،براي
خوشبيــن بودن به آينــده ورزش ايران داليل زيــادي وجود دارد،
ابتدا بايد از منظر اقتصادي به آينده نگاه كرد .ملت شريف ايران در
حالمشاهدهدستاوردهايعملي«برجام»اند.
با برطرف شــدن بخش عمدهاي از محدوديتهاي مالي دولت،
مسعود سلطانى فر
ســال آينده اقتصاد كشور به سمت رونق بيشــتر حركت خواهد بود.
وزير ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانــان بهعنــوان متولــي ورزش كشــور در نظــر دارد
بســتري فراهم كنــد تا اين رونق اقتصــادي در ورزش هــم نمود پيدا
كند« .اقتصاد ورزش» مبحث مهمي است كه سالهاست در ورزش ايران مغفول مانده ،اين
در حالي اســت كه در كشــورهاي مطرح ورزش دنيا ،اقتصاد ورزش رونق قابل توجهي داشــته
است و سرمايهگذاران بخش خصوصي دستگاههاي اقتصادي حضوري مؤثر در ورزش دارند.
هنوز در كشــور ما سازوكار معيني براي ترغيب بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در ورزش
تعريف نشده و راههاي بهره بردن اقتصادي سرمايهگذار در ورزش هموار نيست .وزارت ورزش
و جوانان در دولت تدبير و اميد مصمم است كه در سال  96با اهميت دادن به اقتصاد ورزش
از رونق اقتصادي كشــور براي ســرمايهگذاري مؤثر در ورزش استفاده كند .اتفاق مبارك ديگري
كه در همين راستا رخ داده ،تعلق گرفتن بخشي از ماليات بر ارزش افزوده براي وزارت ورزش
و جوانان است كه پيشبيني ميشود از اين مسير هم مبلغي حدود يك هزار ميليارد تومان به
ورزش كشور والبته حوزه جوانان تزريق شود .ايران ما سرزمين استعدادهاست .همه ما بخوبي
ميدانيمدرتمامياستانهايكشورچهپتانسيليدرحوزهورزشوجوددارد.يكيازبرنامههاي
اصلي وزارت ورزش اين خواهد بود از اين گشايش اقتصادي براي فراهم كردن زيرساختهاي
ورزش درنقاط مختلف كشــور اســتفاده كند .توسعه ورزش در تمامي اســتانها يكي از اهداف
اصلــي دولت تدبير و اميد اســت و من اميد زيــادي دارم در ســال  1396گامهاي بلندي در اين
مسيربرداريم.توسعهايمتوازنكهتماميبخشهايورزش؛ورزشهمگاني،ورزشقهرماني
و تكميل زيرساختها را شامل شود.
موضوع ديگري كه در سال جديد افق روشني خواهد داشت ،ورزش بانوان است .سال
 95سال شكوفايي بانوان ما در عرصه ورزش قهرماني بود .همانطور كه رئيس جمهوري
محترم هم در سخنراني خود در مراسم تجليل از ورزشكاران تأكيد كردند موفقيت تاريخي
كيميا عليزاده ،ساره جوانمردي و زهرا نعمتي در المپيك و پارالمپيك  2016يك بار ديگر
ثابــت كرد بانــوان مــا در عرصههاي مختلف چــه توانمنديهايــي دارند .در ســال  95اين
توانمندي به بهترين شــكل ديده شد .حال وظيفه ماســت كه زمينه را براي توسعه ورزش
بانوان و حضور پررنگتر بانوان در عرصه ورزش قهرماني ايجاد كنيم.
ادامه در صفحه15

اطالعیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری درباره سودجویی انتخاباتی به نام ستاد روحانی

روابط عمومــی دفتر رئیــس جمهوری
ادعــای اخیــر برخــی افــراد مبنــی بــر
انتصاب به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی
حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانی در اســتانهای مختلف کشور را
تکذیب و از پیگیری حقوقی این ادعاها
از ســوی مراجع قانونی کشــور خبر داد.
بــه گزارش «ایــران» در اطالعیــه روابط

عمومــی دفتر رئیــس جمهــوری آمده
اســت :رعایــت چارچوبهــا و ضوابــط
قانونــی کشــور در جریــان دوازدهمیــن
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
الزامی عمومی اســت و همه داوطلبان
احتمالــی موظــف بــه رعایــت دقیــق
ایــن ضوابــط هســتند .ایــن اطالعیــه
میافزایــد :اخیراً برخی افراد ســودجو و

بعضــاً دارای ســوابق کیفری ،بــا ادعای
انتســاب بــه برخــی مقامــات دولــت،
اقــدام بــه صــدور احــکام صــوری برای
افراد به عنــوان رئیس ســتاد انتخاباتی
روحانــی در اســتانها کردهانــد .روابــط
عمومــی دفتــر رئیس جمهــوری تأکید
کرده اســت :این اقدام که با هدف ســوء
استفاده و کالهبرداری صورت میگیرد،

انتشار اينترنتي «ايران» در روزهاي  5تا  10فروردين
روزنامه ايران از پنجم تا دهم فروردين ماه96
ب ه صورت اينترنتي منتشر خواهد شد .محمد
فاضلــي ،مديرمســئول روزنامه ايــران گفت:
بهدليلوضعيتسياسيوحساساطالعات
در شــرايط امروز ايران و جهــان ،روزنامه ايران
در ايــام تعطيالت نــوروزي بهمنظــور رصد و
انتشار تحوالت ،منتشر خواهد شد .وي افزود:

خبرنگاران روزنامه ايران بر اين باورند كه اين
روزنامه متعلق به همه مردم ايران است لذا
خــود را موظــف ميداننــد در تمــام لحظات
در كنــار آنهــا و پاســخگوي نيــاز آگاهســازي و
اطالعرسانيمردمباشند.فاضلياضافهكرد:
بهدليلتعطيليسازوکارهاییكهروزنامهرابه
دست مردم ميرساند از فناوري مدد جسته و
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روزنامه از پنجم تا دهــم فروردين حداقل در
چهــار و حداكثر در شــش صفحه بــه صورت
اينترنتي منتشر ميشود و مخاطبان «ايران»
ميتواننــد بامراجعه به نشــاني www.iran-
 newspaper.comنســخه اينترنتــي «ايــران»
را مطالعــه كنند .وي تأكيد كرد :در صورتي كه
در ايام ديگر تعطيالت نوروزي تحول مهمي

با درخواست این دفتر از سوی نهادهای
قانونی کشــور در حال پیگیری است .در
پایان ایــن اطالعیه آمده اســت :ضمن
قدردانی از تالش مســئوالنه و هشیارانه
رسانههای جمعی برای اطالعرسانی و
تنویر افکار عمومی ،درخواست میشود
صرفــاً بــه انعــکاس مطالب رســمی از
مراجع مسئول اقدام نمایند.
در ايــران و جهــان رخ بدهد قطعــاً بهصورت
فوقالعادهروزنامهايراناقدامبهانتشارنسخه
اينترنتي خواهد كرد .وي در پايان خاطرنشان
كــرد :مخاطبــان روزنامــه ايــران در ايــن ايــام
ميتوانندخبرنگارافتخارياينروزنامهباشند
و اخبار دريافتي خود را براي انتشــار به نشاني
 www.iran-newspaper.comارسالكنند.

دیگر
صفحهها

تیم ملی کشتی فرنگی ایران بر سکوی سوم جهان ایستاد
تخلفات نفتی دولت قبل ،از  27هزار میلیارد تومان بیشتر است

امید به آینده بهتر

خــدای بــزرگ را شــاکرم کــه بــر بنــدهاش منــت نهــاد و
یادداشت2
فرصــت یک ســال دیگر خدمــت به ملت بزرگ و شــریف
ایــران را نصیبــم کرد؛ یک ســال از چهار ســالی کــه با تمام
ســختیهایش ،تالش برای کاستن از درد و آالم هموطنان،
آن را به شــیرینترین و بهتریــن ایام زندگــیام تبدیل کرد.
ســالهایی که همراه با همکارانم در سراسر کشور و با تمام
توانبرایسامانحوزهسالمتکارکردیموبهموفقیتهای
سیدحسنهاشمی
بزرگــی دســت یافتیــم؛ هرچند کــه میدانــم امــروز هم تا
وزیر بهداشت
وضعیت ایدهآل و آنچه الیق شــما مردم مهربان و نجیب
اســت ،فاصله زیادی داریم؛ با این حال به آینده بســیار امیدوارم .همزمان با آغاز بهار
طبیعت از «مقلبالقلوب و االبصار» بخواهیم سال جدید ،سالی باشد همراه با خیر و
برکتی فزونتر ،فرصتی برای کار و تالش بیشتر و زمانی برای برداشتن گامهایی بلندتر
در مســیر سربلندی کشور؛ سالی که نسیم صلح و امنیت و ســامت و نشاط در سراسر
جهان ،جان و روح انسانها را آرامش بخشد و ملتها فارغ از جنگ و آشوب و کین ه توزی
و بیماری ،روزگار را به نیکی بگذرانند .با این امیدها ،فرا رسیدن نوروز باستانی را که مزین
به والدت زهرای اطهر(س) شــده اســت ،خدمت شــما هموطنان ارجمند و همکاران
سختکوش و فداکارم در مراکز بهداشتی ،درمانی و آموزشی تبریک عرض میکنم و از
ییکایکتانخواهانم.
خداوندمهربان،سالمتوعمریباعزترابرا 

خبر

عکس :مجتبی محمدی  /ایرنا

جشن «نوروزگاه» در پایتخت فرهنگی ایران
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بانک مرکزی :پرهیز از اقدامات
ثباتزدا در اقتصاد کالن ضروری است

روزنامــه جوان در روز  22اســفندماه  1395طی گزارشــی با
اشــاره بــه برخی موضوعــات نظیر تأثیر منفی رشــد باالی
نقدینگــی بر نرخ تورم که توســط رئیــس کل بانک مرکزی
در جمع مدیران بانکی کشور مطرح شده بود ،کوشیده است این موضوع را القا کند
که رئیس کل بانک مرکزی نیز نرخ تورم تک رقمی را در معرض تهدید میانگارد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،با وجود تالش آن روزنامه در اســتناد به
ســخنان رئیس کل بانک مرکــزی ،گزارشهای مبتنی بر تفکر کارشناســی را براحتی
میتوان از گزارشهای مبتنی بر گرایشهای سیاسی و غیرکارشناسی تشخیص داد.
اولیــن نکته در گزارش مورد بررســی ،این بوده اســت که کنترل نرخ تــورم را به عنوان
تنها دستاورد ادعایی دولت یازدهم معرفی کرده است .هر چند مهمترین دستاورد
اقتصــادی دولــت یازدهــم ،کنتــرل و مهــار نرخ تــورم بوده اســت ،لیکن تقریبــاً اکثر
کارشناســان مطرح و معتبر اقتصادی بر این باورند که دســتاوردهای دولت یازدهم
صرفــاً در کنترل نرخ تورم خالصه نشــده و ایــن دولت به موفقیتهای قابل توجهی

درخصوص ایجاد ثبات در بازار ارز و به تبع آن ایجاد ثبات اقتصادی دست یافته است.
روزنامــه جــوان در بخشهای مختلف گزارش خود بارهــا به نگرانی رئیس کل
محترم بانک مرکزی از رشدهای باالی نقدینگی اشاره و تالش کرده این نگرانی را
به عنوان یک نکته منفی به خوانندگان القا کند .در پاســخ به این ابهام باید به این
نکته اشاره کرد که رویکرد بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی و تحلیلهای
مربوطــه همــواره برپایــه ایجاد شــفافیت اســتوار بــوده و تحلیلهای انجــام گرفته
براساسآمارهایمنتشرهنیزمبتنیبرواقعیاتمسلماقتصادیوجهتگیریهای
تخصصی و حرفهای است .بروز تهدیدهای تورمی از محل رشدهای باالی نقدینگی
بر هیچ کس پوشیده نیست و بانک مرکزی نیز با آگاهی کامل نسبت به این مهم،
همواره بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تأکید کرده و پایدار سازی نرخ تورم تکرقمی را
در گروه کنترل کلهای پولی معرفی کرده است .با این حال ،در شرایطی که دولت
یازدهماقتصادکشوررادرنقطهحضیضخودتحویلگرفت،چارهایجزمساعدت
به تولید و رفع موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی نداشت .به همین دلیل بود که
رشــد نقدینگی مهار شــده  22/3درصدی در ســال  1393اندکی در سالهای 1394
و  1395افزایش داشــت .بدیهی اســت که ابراز نگرانی نســبت به ریشههای تورمی
سیاســتها و اقدامات صــورت گرفته در کل اقتصاد از جملــه وظایف اصلی مقام
ناظر پولی محسوب شده و به همین دلیل ،رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم استمرار
انضباط پولیومالی تأکید داشتهوبهمنظور صیانت از دستاوردهای تورمی،پرهیز از
هرگونه اقدام ثباتزدا در عرصه اقتصاد کالن را ضروری دانسته است.

فاطمه(س) برترین نمونه فضیلت و کرامت

والدتحضرتفاطمه(س)آغازتحولیمهمونقطهعطفیدرسرنوشت
یادداشت3
نوعزنبهشمارمیرود.براثرایناتفاقمبارکپیامبرخاتم(ص)فرصت
یافت تا در عمل نشان دهد زن ومرد در خلقت یکسان آفریده شده ودر
اسماعیلعلوی
مکتب اسالم ازجایگاه و منزلت برابری برخوردارند .محیط و زمانه ای که
حضرت فاطمه(س) در آن متولد شــد برمدار جاهلیت و آداب و رســوم
قبیلهای قرار داشت و بر انسانیت زن خط بطالن میکشید .اعراب بدوی حتی بعضاًآنانی که اسالم
را پذیرفته بودند ،هنوز براین باور بودند که نوزاد دختر مایه ننگ و سرشکستگی است .این باور گاهی
محرککسانیبودتادستبهجنایتهولناکیببرندونوزادخودراتنهابهجرمدختربودنزندهبهگور
کنند .اینان وقتی رفتار درس آموز پیامبر خدا(ص) درتکریم نوزاد دخترش را دیدند بتدریج دیدگاه و
رفتارخودراتصحیحکردندوباالگوقراردادنسیرهنبویازخشونتوتحقیرجاهلینسبتبهنوعزن
فاصلهگرفتند.بهروایتمورخینوقتیخبروالدتحضرتفاطمه(س)رابهپیامبراکرم(ص)دادند
آن حضرت از این خبر بسیارخشنود شده ونوزاد را به گرمی در آغوش کشیدند وفرمودند« :دختران
حســنه ومایه برکت اند».آن حضرت(ص) درپاســداری از حرمت حضــرت فاطمه(س) که همان
حرمت نوع زن است آشکارا همت میگمارد و در مقابل چشم همگان به احترام دخترش از جای
برمیخاست ،دست دخترش را میبوسید و او را بر جای خود مینشاند.کالم وحی نیز به مدد پیامبر
اسالم آمده و در تکریم حضرت فاطمه(س) ،آن حضرت را «کوثر»  -خیرکثیر -نامیده و راه را برای
تجلیکمالانسانیودستیابیبهمقامعصمتدرنوعزنگشودهاست.
وجــود گرانقدر حضــرت فاطمه(س) زندگی معنوی و موقعیت اجتماعی زنــان را تحت تأثیر قرار
داد و جایگاه شایســته و واالی زنان را ارتقا بخشــید و موضع اســام نسبت به نوع زن آشکارا در سیره
رســول خدا(ص) بیان شد .حضرت زهرا(س) بهعنوان برترین نمونه فضیلت و کرامت پیش روی
زنانودخترانقرارداردوازآنچنانموقعیتیبرخورداراستکهشخصیتتحسینبرانگیزش،مالک
ومعیارراستین شریعت اسالمی شمرده میشود و مفاهیم مکتب را بدون درک فرازهای زندگی آن
حضرت نمیتوان بهطور کامل دریافت .در پرتو سیره عملی حضرت فاطمه(س) زن دارای جایگاه
محــوری در خانواده بــوده و تربیت فرزندانی متعهد ،برومنــد ،دلیر و بافضیلت وهمچنین برپایی
اجتماعی با مناسبات اخالقی ،خیرخواهانه و حساس نسبت به سرنوشت دیگران ،در سایه اهتمام
زنان عفیف و باتقوا ممکن است .والدت با سعادت دخت گرامی رسول خدا(ص) حضرت فاطمه
مرضیه(س)درآستانهسالنوبرعموممسلمانانبویژههموطنانعزیزمانمبارکباد.

کمپین <نه  -به  -ریختن  -زباله>
چــرا بــا زبالــه به
جنــگ طبیعــت
یرویم؟
م 
بــا کمــی زحمت
زبالــه را در جــای
خــود بگذاریــم.
ایــن کمتریــن
ســهم مــا بــرای
از
حمایــت
طبیعت است.
کمپیــن  #نه  -به
 ریختــن  -زبالهتــا روز ســیزدهم
فروردیــن بــه
همت ایرنا و روزنامه «ایران» در سراسر کشور ادامه مییابد.

بدينوســيله درگذشــت مادر همكارمان آقاي بهمن عبداللهي
را به ايشــان و خانواده محترمشان تســليت عرض ميكنيم.
بههمين مناسبت مراســم سومين روز درگذشت آن مرحومه
روز يكشنبه  29اســفند  1395در شهرستان قزوين خيابان
مجاهد ،مســجد چهارده معصوم(ع) از ســاعت  15/30تا 17
برگزار ميگردد.
مؤسسهفرهنگيمطبوعاتيايران

