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 راهبردهای رهبری 
در مدیریت اغتشاشات

آقاي وزیر لطفاً در حوزه تخصصي

 

خودتان اظهار نظر كنيد !

با اقتصاد باید چه كرد؟

آقای قاضی بفرما!

سیدعبداهلل متولیان

زهرا چیذري 

هادی غالمحسینی

حسین فصیحی

جمهوری اس��المی ایران ب��ه دلیل ماهیت دین��ی، انقالبی و 
هویت عدالت طلبی، استقالل خواهی، حمایت از محرومان و 
مظلومان و مستضعفان، رویکرد استکبار ستیزی، نفی هرگونه 
س��لطه طلبی و س��لطه پذیری، همواره مورد کینه و دشمنی 
پنهان و آشکار دشمنان خارجی و شبکه همکار آنان در داخل 
بوده است. در ۴۴ سال گذشته، جمهوری اسالمی با چالش ها، 
بحران ها، فتنه  ها و حوادثی مواجه شده و از آزمون مواجهه با 

آنها سربلند بیرون آمده  | صفحه 2

گاهي اوقات برخي مسئوالن وقتی در جایگاه اظهار نظر قرار 
مي گیرند، راه حل هایي آنچنان محیر العقول ارائه مي دهند 
که همه را انگشت به دهان نگه مي دارد. درست مانند راهکار 
پیشنهادي وزیر آموزش و پرورش براي جایگزیني تعطیلي 
مدارس در هنگام آلودگي هوا. یوسف نوري که در میانه باال 
گرفتن اعتراض ها براي تعطیالت مداوم و یکهویي مدارس 
به عنوان تنها راهکار و تنها خروجي جلسه اضطرار آلودگي 
هوا احساس تکلیف کرده است، پیش��نهاد داده براي مقابله 
 با این تعطیلي ها اس��تانداردهاي ش��اخص آلودگ��ي هوا را 

تغییر دهند!  | صفحه 3

ایران در دهه 90 تجربه گش��ایش نسبي در حوزه تحریم ها و 
آزاد سازي دارایي هاي ارزي بلوکه شده را دارد. اگر نگاهي گذرا 
به آن دوران داشته باشیم، مي بینیم که بعد از مدتي انتقادها 
باال گرفت که چرا پس طبق وعده ها بهبود اقتصادي در جامعه 
حاصل نش��د و کارشناس��ان اقتصادي در آن زم��ان توضیح 
مي دانند که 80درصد مش��کالت در اقتصاد ایران ساختاري 
و مدیریتي است و اقتصاد نیازمند اعمال اصالحاتي دارد که 
گام ابتدایي آن در میان گذاشتن صادقانه آنها با مردم به جهت 

همراه ساختن آنها در مسیر اصالحات است  | صفحه 4

ویدئویی از گفت وگوی سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده 
انتظامی شهرستان ری با یک سارق بازداشت شده دست به 
دست می شود. سرهنگ از سارق سؤال می کند، سابقه داری؟ 
س��ارق جواب می دهد، بله. س��ه بار زندان رفته ام. سرهنگ 
می پرسد چه مدتی زندان بودی؟ سارق جواب می دهد حدود 
11 سال. س��رهنگ ادامه می دهد؛ اما ظاهراً این مجازات ها 
برایت بازدارنده نبوده است، چرا؟ سارق جواب می دهد اگر 
10 بار دیگر هم دستگیر ش��وم، چون کاسبی نیست دوباره 
می روم دزدی! س��رهنگ رو ب��ه یکی از مس��ئوالن حاضر 

می گوید حاج آقا بفرما ! | صفحه 14

بودجهايبرايآموزش
منهايپرورشوكيفيت!

صفحه 3

 در نشست واکاوي 
بودجه 242 هزار ميليارد توماني مطرح شد

مراوداتتجاريتهران-اسالمآباد
دربندتكانههايسياسي

بخششقاتل
بهاحترامميالدحضرتعلی)ع(

ارتقايعلميايرانبهرتبه15جهاني

هنرمندانومردمراباتروريسم
ازكارهنریترساندهاند

   روابط اقتصادي تهران- پاکستان معموالً تابعي 
از ماهیت تفکر حاکم بر قوه مجریه پاکستان است. 
این کش��ور به عنوان یکي از چهار کش��ور داراي 
نظام سیاسي »جمهوري اسالمي« قواعد سیاسي 
پیچیده اي دارد، به طوري که احزاب و نظامي ها 
به اتفاق در اداره پاکستان شریک هستند و همین 

پیچیدگي غالب��اً بر روابط اقتصادي این کش��ور 
با همس��ایگان از جمل��ه ایران س��ایه مي اندازد. 
پاکس��تان که روزگاري با تالش هاي محمدعلي 
جناح پارسیگو و حزب او توانست استقالل خود را 
از هند به دست بیاورد، در عصر کنوني غالباً متأثر 

از سیاست هاي خارجي است | صفحه 12

   اعضای خانواده ای در تهران حاضر ش��دند به 
احترام میالد حضرت علی)ع( از قاتل فرزندشان 
اعالم گذش��ت کنند. متهم دو س��ال قبل قصد 
داشت برادر معتادش را که در یکی از پارک های 
شهر خوابیده بود به قتل برس��اند، اما به جای او، 

فرد دیگری را به کام مرگ کش��اند. با این اقدام 
خداپس��ندانه اولیای دم، متهم به زندگی دوباره 
بازگش��ت. بدین ترتیب وی ب��ه زودی از جنبه 
عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان تهران 

محاکمه می شود | صفحه 14

   وزیر بهداشت بیان داشت: امروز دیگر از برنامه 
صحبت نمي کنیم، بلکه از کارنامه حرف مي زنیم. 
وزارت بهداش��ت دانش��گاه ه��وش مصنوعي را 
راه اندازي کرده و به دنبال استفاده از روش هاي 
درماني جدید همچون سلول درماني، ژن تراپي 

و راه اندازی کمیته علمي س��رطان است.   امروز 
ایران اس��المي به اقرار سازمان بهداشت جهاني، 
با همت دانش��مندان فرهیخته خ��ود در تمامي 
شاخص هاي سالمت در منطقه غرب آسیا سرآمد 

است  | صفحه 3

   در این چن��د ماه خودم هر چق��در پرس وجو 
کردم، متوجه ش��دم هم مردم عالقه مند هستند 
که فیلم و سریال ببینند و تئاتر و کنسرت بروند و 

هم بازیگران دوست دارند کارشان را انجام دهند، 
اما یک جو وحش��ت وج��ود دارد و در واقع نوعی 

تروریسم به شکلی آنها را می ترساند | صفحه 16

شهادت حضرت امام هادی)ع( را تسليت می گوييم

هشدار پش�ت هش�دار، زنگ خطر پش�ت زنگ خطر؛ احتماالً 
تاريخ 75س�اله اس�رائيل در هيچ دوره ای، اين قدر در باال      ترين 
سطوح سياسی شاهد اعالم خطر درباره جنگ داخلی و ريسك 
فروپاشی نبوده اس�ت. رئيس رژيم صهيونيس�تی ديروز برای 
اولين ب�ار در يك نطق عموم�ی، ابراز نگرانی کرد که اس�رائيل 
ممکن است در سال 2028، چشم به 80سالگی خود نگشايد. او 
گفت در دوران سلطنت خاندان داوود و حصمونيان، دولت های 
يهودی در سرزمين اسرائيل تأسيس      شد و دو بار پيش از رسيدن 

به هشتادمين سالگرد خود فروپاشيد | صفحه 15

 هرتزوگ، رئيس رژيم صهيونيستی: 
 پيامبر عذاب نيستم ولی دولت های يهودی 

در تاريخ يهود تابه حال به 80سالگی نرسيدند

 بی دوام!

آلمان هم  بايد تاوان ترور حاج قاسم را بدهد 

 خصومت آلمانی از تروریسم زمستانی
تا تروریسم پاییزی  | صفحه 2

پلیس امریکا:

شیشه شکستن را
تروریسم می دانیم

رئيس پليس آتالنتا در واکنش ب�ه حمله به خودروی پليس: نياز به دانش�مند هوافضا 
يا وکيل نيست تا بگويد که شکستن شيش�ه  ها يا آتش زدن اعتراض نيست، بلکه اين 
مصداق تروريسم است. آنها بر همين اساس متهم خواهند شد و متوجه خواهند شد  که 

اداره پليس متعهد به متوقف کردن اين اقدامات است | صفحه 2


