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انصاراهلل: بر مواضع ارتش سعودی در یمن مسلط شده ایم 

وزیر علوم: براي به کار گيري ظرفيت هاي فارغ التحصيالن برنامه اي وجود ندارد

جوالن نمایندگي هاي  خودروسازان در فضاي مجازي

که نيروهايش بر مواضع بينالملل انصاراهلل يمن اعالم کرد 
ارتش عربستان در داخل خاک اين کشور مسلط شده اند. 
به گزارش شبکه المسیره، انصاراهلل یمن روز یك    شنبه اعالم 
کرد که نیروهای این جنبش در عملیاتی موفق شدند کنترل 
موضع ارتش عربستان در شرق منطقه جحفان در جازان را 
به دست بگیرند. در همین راستا، یك منبع نظامی تأکید کرد 
که نیروهای ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن با انجام یك 
عملیات هجومی به مواضع ارتش عربستان خسارت     هایی را به 
آنها وارد کردند. وی گفت که در جریان این حمله تعدادی از 
سربازان سعودی کشته و مجروح شدند. این درحالی است که 
عربستان تا بدین لحظه هیچ واکنشی نسبت به این موضوع 

نشان نداده است. خبرگزاری عربستان )واس( نیز اعالم کرد 
که شش تن از نیروهای این کشور طی سه روز گذشته در مرز 
یمن کشته ش��ده اند. روزنامه الشرق االوسط دیروز گزارش 
داد که مایکل لولیسگارد، رئیس تیم ناظران سازمان ملل در 
الحدیده یمن تالش می کند که در نشست های دور چهارم 
کمیته مشترک استقرار مجدد به پیشرفتی دست یابد. منابع 
یمنی مدعی شده اند که انصاراهلل با بازگشایی گذرگاه های 
انس��انی و پیش��نهادات کمیته درباره مرحله اول استقرار 
مجدد مخالفت کرده است. این درحالی است که قرار است 
امروز )دوشنبه( مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به 
یمن گزارشی را به شورای امنیت ارائه کند. در جلسه شورای 
امنیت درباره اجرای توافقنامه های سوئد صحبت خواهد شد. 

از سوی دیگر، روز یك    شنبه تظاهرات مردمی گسترده ای در 
اس��تان صعده با دعوت عبدالملك بدرالدین الحوثی، رهبر 
انصاراهلل جهت اعالم برائت از خائنان و حمایت از مس��ئله 
فلسطین برگزار شد. به گزارش المسیره، شرکت کنندگان در 
این تظاهرات پرچم های یمن و فلسطین و عکس های شهید 
سیدحسین بدرالدین الحوثی و تصاویر عبدالملك بدرالدین 
الحوثی و نیز پالکارد    هایی با مضمون اعالم مخالفت با کنترل 
امریکا و سیاست این کشور در منطقه را در دست داشتند. 
همچنی��ن تظاهرکنندگان ش��عار    هایی از جمله » هیهات 
منا الذله«، » همپیمان اس��رائیل نابود است«، » قدس از آن 
ماست « و » زمان برمال شدن واقعیات سر رسیده « و » یا خائن 

منافقی یا مؤمن راستین « سر می دادند. 

فناوری تأکيد کرد: وزارت جامعه وزي�ر عل�وم، تحقيقات و 
علوم بايد بر اساس سياست کالن تربيت نيروی انسانی 
در مقاطع تحصيالت تكميلی نظارت داش�ته باش�د.

منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از نهمین 
نشست سراسری هم اندیش��ی معاونان و مدیران بین الملل 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم 
و فناوری مبنی بر اینکه رئیس سازمان سنجش عنوان کرده 
است که ما به این تعداد فارغ التحصیل دکتری در کشور نیازی 
نداریم. اگر نیازی به فارغ التحصیالن دکتری در کشور وجود 
ندارد چرا آمار جذب در مقطع دکتری تا این میزان افزایش 
یافته اس��ت، گفت: در این خصوص دو مطلب حائز اهمیت 

اس��ت، اول اینکه ما به این امر نیاز داری��م و دوم اینکه افراد 
خودشان نیاز دارند. غالمی ادامه داد: دانشگاه های دولتی در 
تربیت دانشجویان مقطع دکتری باید در راستای حل نیازهای 
کشور تالش کنند و این امر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد زیرا 
با هزینه دولت تحصیل می کنند. اما در دانشگاه غیردولتی به 
دلیل اینکه افراد هزینه تحصیل را خودشان می دهند خیلی 
به دنبال اینکه محدودیتی ایجاد شود، نیستیم. هرچند وزارت 
علوم باید بر اساس سیاس��ت کالن تربیت نیروی انسانی در 

مقاطع تحصیالت تکمیلی نظارت داشته باشد.
وی در واکنش ب��ه نامه رهبری در خص��وص جوانان گفت: 
محور بیانیه رهبر معظم انقالب جوانان بوده و بخش مهمی 
از جمعیت جوان جامعه ما را دانشجویان در حال تحصیل یا 

فارغ التحصیالن تش��کیل می دهند و این جمعیت قطعاً در 
کشور تأثیرگذار خواهد بود.

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همه ما باید تالش کنیم 
رویکرد و توصیه ای که رهبری در خصوص توجه به جوانان و 

توسعه علم داشته اند محقق شود.
او در خصوص برنامه های آین��ده وزارت علوم گفت: وزارت 
علوم در درجه اول بحث ساماندهی و کیفی سازی آموزشی 
را مدنظر دارد زیرا در حال حاض��ر فارغ التحصیالن زیادی 
داریم که برای به کارگیری و اس��تفاده از ظرفیت های شان 
برنامه ریزی وجود ندارد. بنابراین ساماندهی باید به گونه ای 
باشد که ما بتوانیم ظرفیت های موجود را بیشتر در راه توسعه 

کشور به کار بگیریم.

تجليل از رسانه هاي برتر در اختتاميه »شنبه هاي انقالب«

مادر شهيدان سليمانيان آسمانی شد

مراسم اختتاميه نشست 

گندمزماني
جامعه

ش�نبه هاي انق�الب ب�ا 
از  »تجلي�ل  موض�وع 
رس�انه ها« روز يك ش�نبه 2۸ بهمن ماه برگزار شد. 
شبكه يك سيما، شبكه 2 سيما، ش�بكه خبر، راديو 
انقالب، راديو معارف، راديو جوان، راديو نمايش، راديو 
ايران، روزنامه جوان، خبرگزاري هاي فارس، تسنيم، 
مي�زان و دانش�جو از جمل�ه اس�امي رس�انه هاي 
تجليل شده از سوي جنبش مردمي ستاد بزرگداشت 
چهلمين س�الگرد پي�روزي انقالب اس�المي بودند. 
  تجرب�ه 40 س�اله، بزرگ ترين س�رمايه آينده 

انقالب
سردار سرتیپ محمدرضا نقدي، رئیس جنبش مردمي 
ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
در این مراسم با اش��اره به دس��تاوردهاي انقالب اظهار 
داشت: حفظ این انقالب در کنار پیشرفت از دستاوردهاي 
مهمي محسوب مي ش��ود که براي آینده به آن احتیاج 
داریم.  رئیس جنبش مردمي ستاد بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزي انقالب اسالمي گفت: بزرگ ترین سرمایه 
براي انقالب اسالمي همین تجربه هاست هر چند که ما 
جمع آوري آنها را دیر ش��روع کردیم، اما باید از آنها بهره 
بگیریم.  وي با تأکید بر لزوم مطالبه گري از دستگاه هاي 
مختلف جهت تحقق خواس��ته هاي هفت محوري رهبر 
معظم انقالب در دهه چهارم گفت: من به همه دوستان 

توصیه مي کنم که یکبار پیام ام��ام خمیني به مهاجران 
جنگ تحمیلي را مرور کنند.  سردار نقدي ادامه دا د: امام 
خمیني در آن پیام خیلي روشن مي گویند مسئوالن بدانند 
که انقالب اسالمي مقدمه ظهور حضرت حجت )عج( است؛ 
ایشان در ادامه به مسئوالن اخطار مي کند که به زندگي و 
معیشت مردم رسیدگي کنید، اما این اصل توجه شما را 
از مسئولیت اصلي باز ندارد. رئیس جنبش مردمي ستاد 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي در 
پایان گفت: امام همچنین خطاب به مردم مي گویند که 
بدانید پیمودن این راه مستلزم هزینه ها و دشواري هایي 

است اما امید به آینده را نباید از دست داد. 
  غبار روب�ي از مظلوميت انقالب در ش�نبه هاي 

انقالب 
عبد اهلل گنجي، مدیر مس��ئول روزنامه ج��وان به عنوان 
روزنامه برتر در انتشار اخبار ش��نبه هاي انقالب، تالش 
رسانه اي براي بازتاب خبري صورت گرفته را غبارروبي 

از مظلومیت انقالب دانس��ت و در ادامه به پیام رهبري 
انقالب در 40 سالگي انقالب اشاره کرد و گفت: باید پیام 
رهبري از گذش��ته را به آینده متصل کنیم و چشم انداز 
آن را براي آینده در نظر گیریم.  وي در توضیح بیشتر این 
مطلب بیان داشت: باید از چرایي به چگونگي بپردازیم و 
راه هاي عملیاتي کردن بندهاي موجود را بررسي کنیم. 
گنجي مالحظاتي را در فهم یافت��ن نقطه اي که اکنون 
ایستاده ایم مورد توجه قرار داد و گفت: بررسي اقدامات 
صورت گرفته از طریق روش قیاس��ي اولین گام در این 
زمینه اس��ت، پس از این حتماً باید تمام��ي موانع دیده 
ش��ود؛ چراکه با ندیدن موانع، بي جه��ت مطلوب گرایي 

مفرط خواهیم داشت. 
وي عنصر زمان و در نظر گرفتن مصادیق پیشرفت نسبت 
به سال هاي مختلف را مورد مهم دیگري دانست که باید 

مورد توجه قرار داد. 
در پایان این مراسم با حضور س��ردار نقدي از مدیران و 
اعضاي تیم خبري خبرگزاري ها، ش��بکه هاي مختلف 
صدا و سیما و خبرنگاران فعال در عرصه پوشش سلسله 

نشست هاي شنبه هاي انقالب تجلیل به عمل آمد. 
در این مراسم همچنین کتاب »گلستان انقالب« معرفي 
و در اختیار رسانه ها قرار گرفت. کتابي که در 44۲ صفحه 
به همت بیش از ۳00 اندیش��مند، نخبه و کارشناس��ان 
حوزه هاي مختلف در قالب بیش از ۳ هزار گزاره، به معرفي 

دستاورد هاي انقالب اسالمي پرداخته است. 

حس���ين و حس��ن پايداري مادر شهيدان اسماعيل، 
سليمانيان بعد از سال  ها رنج بيماری و دوری از فرزندانش 
جان به جان آفرين تسليم کرد و به ديدار حق شتافت. 
به گزارش ایسنا، پیکر مطهر مادر شهیدان »اسماعیل، 
حسین و حسن سلیمانیان « جمعه گذشته در مراسمی با 
حضور همرزمان شهید و خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
از مسجد امام حسن عس��کری)ع( تش��ییع و در گلزار 
ش��یخان درجوار حرم مطهر حض��رت معصومه)س( به 

خاک سپرده شد. 

شهید اسماعیل س��لیمانیان، عضو گروه شهید چمران 
در س��ال 59 در آبادان به شهادت رس��ید و پرچم برادر 
را در جبهه ه��ای حق علیه باطل برادر دیگر حس��ین بر 
دوش گرفت و او نیز در سال 60 به قافله شهدا پیوست . 
سومین شهید این خاندان ایثارگر حسن سلیمانیان در 
سال 65 در منطقه شلمچه در عملیات کربالی 5 تقدیم 

اسالم شد. 
رئیس جمهور نیز در پیامی با تس��لیت درگذش��ت مادر 
شهیدان گرانقدر اسماعیل، حسین و حسن سلیمانیان، از 
صبر، فداکاری و ایمان استوار این مادر گرامی تجلیل کرد. 

در پیام حسن روحانی آمده است:
درگذشت حاجیه خانم معصومه نساجان مادر شهیدان 
گرانقدر اسماعیل، حسین و حسن سلیمانیان از دالوران 
دوران دفاع مقدس موجب تأثر و تألم خاطر شد. اینجانب 
با تجلی��ل از صبر و ف��داکاری و ایمان اس��توار این مادر 
گرامی، مصیبت وارده را به مردم شریف استان قم به ویژه 
خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از درگاه 
خداوند سبحان برای ایشان رحمت واسعه و همجواری 
با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت دارم.

تشییع شهید امنیت، جابر بیرانوند در خرم آباد - عزيز بابانژاد - تسنیممراسم اختتامیه شنبه های انقالب - مهران رياضي - فارس
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تجليلازرسانههايبرتر
دراختتاميه

»شنبههايانقالب«
  مدیر مسئول روزنامه جوان: تالش رسانه اي براي بازتاب 
 نشس��ت هاي ش��نبه هاي انقالب، غبارروبي از مظلومیت 

انقالب بود |  همين  صفحه

   روند صع�ودي افزايش قيمت خ�ودرو از هفته به 
روز و از روز به ساعت تغيير کرده است. بر اين اساس 
نمي توان دقيقاً پيش بيني کرد قيمت فالن محصول در 

ساعات و روزهاي آينده چقدر خواهد بود

ويژه هاي جوان  

 خودسانسوري عارف در برابر اصالح طلبان
  مسيح مهاجري: روحاني گوش شنوا  ندارد

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه  29 بهمن 1397   -    12جمادی الثاني 1440
سال بيست و يكم- شماره 5593 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

 سازندگان مستند »دريابست« 
يك معضل کور اجتماعي را به تصوير کشيدند

قطره چكاني خودرو در بازار اقتصادي در حال حاضر با وجود عرضه 
عم�ده معامالت و حت�ي پيدا کردن مش�تري توس�ط 
فروش�ندگان و نمايندگي ه�اي ف�روش ش�رکت هاي 
خودروساز در فضاي مجازي انجام و ظرف چند روز خودرو 
آن ه�م ب�ا قيم�ت روز به دس�ت خري�دار مي رس�د. 
به گزارش »تس��نیم«، این هفته بازار خودرو ش��اهد رشد 

افسار گس��یخته قیمت ان��واع خودروهاي داخلي اس��ت و 
متأسفانه هنوز این روند متوقف نشده است. رشد قیمت ها 
در بازار به حدي شده که خرید خودرو براي مردم غیر ممکن 
است و کمتر کسي به سمت معامله خودرو مي رود.   نکته قابل 
توجه در بازار، عملکرد فروشندگان و نمایندگي هاي فروش 
شرکت هاي خودروساز است به این صورت که با وجود عرضه 
قطره چکاني خودرو در بازار عمده معامالت و حتي پیدا کردن 

مشتري در کانال هاي تلگرامي انجام و ظرف چند روز خودرو 
آن هم با قیمت روز به دس��ت خریدار مي رسد. عالوه بر این 
نمایندگي هاي خودروسازان نیز به صورت ویرایشي به برخي 

از مشتریان خودرو با قیمت بازار آزاد مي فروشند. 
فروشندگان خودرو وضعیت این روزهاي بازار خودرو را معلول 
نبود نظارت ب��ر معامالت مي دانند و معتقدند این ش��رایط 

مقطعي است و خریداران باید منتظر ثبات بازار باشند.

   ایران نمی تواند برای همیش��ه همه هزینه های حیاتی امنیت جهانی را بپردازد؛ خواه برجام 
باشد، خواه مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان. وقت آن است که اروپا برای شنا کردن 

خیس  شود، وقتی می خواهد در مقابل یکجانبه گرایی امریکا بایستد

   هنوز مردم زیادی در کشور ما هستند که به خاطر سالح های شیمیایی که اروپایی    ها در اختیار 

صدام قرار دادند، اذیت هستند. اگر اروپایی    ها می خواهند با ما مذاکره کنند نمی توانند در نقش 
بازجو عمل و ما را محاکمه کنند |   صفحه 15
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