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جواد شقاقی - روزنامه نگار 

محمود گبرلو درباره دیدار ابراهیم رئیسی و تتلو پستی تازه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
او نوشت: جریان فرهنگی انقالب هیچ وقت به اینگونه افراد نیاز ندارد. متاسفم برای کسانی که مشاور 
آقای  رئیسی بودن و امثال این فرد را که سمبل بی هنری است کنار ایشون می نشانند و متعجم از برخی 

دوستان که از این تصویر دفاع می کنند.
متاسفم برای اطرافیان آقای 

رئیسی با این »تتلو«یشان

یادداشت روز 

خبر 

                             رحیم عبادی معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش:
تنهایی و با هم بودن

 وقتی کــه تنهایی، می توانی خودت باشــی؛ می توانی 
طرحــی از خودت داشــته باشــی و آن را در جهان فرا 
بیافکنی؛ می توانی از هســتی منحصر به فرد خودت لذت 
ببری. می توانی از اتفاقات تلخــی که پیرامونت می افتند 
به انزوای فردیت ات پنــاه ببری و با غم و غصه زندگیت 
را ادامه دهی. احساس روشنفکر بودن داشته باشی؛ کتاب 
بخوانــی و در فکــر فرو بروی؛ شــب ها را تا صبح قهوه 
بنوشی و ســیگار بکشی و موســیقی گوشی بدهی و در 
اندیشه هایت غرق شوی؛ گاهی وقت ها احساس می کنی 
یگانه قهرمــان روزگار خودت هســتی؛ گاهی کرخت و 
بی رمقی و گاهی حس بدبخت بودن برایت دست می دهد. 
با خودت می اندیشــی که آنقدر خــاص و منحصر به فرد 
هستی که هیچ کس نمی تواند تو را بفهمد؛ از عالم و آدم 
گله مندی؛ عرف ها و رســوم و اخالقیات معمول اجتماعی 
را همچون سدی در برابر تحقق و به ثمر نشاندن هستی 
یگانــه خودت می بینی؛ با آنها بــه مبارزه برمی خیزی، به 
سخره شان می گیری، نادیده شان می انگاری و هر روز تنها 
وتنهاتر می شوی. طلبکار همه عالم می شوی؛ کوچکترین 
اظهــار نظری از جانب دیگران را دخالت در زندگیت و به 
خطر افتادن هســتی ات می انگاری. دوست داری زندگی 
روزمره خودت را بچسبی و ول نکنی؛ غم ها و شادی های 
کوچک خودت را داری؛ اگر اینجا با خوشی هایت سازگار 
نبود بســاط زندگیــت را جمع می کنــی و می روی جای 

دیگری پهنش می کنی. 
وقتی با دیگرانی، شــادتر هســتی؛ خودت را جزئی از 
یک کل بزرگتر می دانی؛ شــادی ها و غم هایت با دیگران 
مشترک است؛ مشــکالت و مسائل اجتماعی برایت مهم 
هستند؛ دردهای جامعه را دردهای خودت می دانی؛ دیگر 
آن حرص و ولع استثمار دیگران را به نفع خودت نداری. 
با دیگــر افراد جامعه ســوژه ایدئولوژی هــای اجتماعی 
می شــوی و برای رســیدن به اهــداف اجتماعی تالش 
می کنی. حاضر می شــوی در راه اهــداف جمعی هزینه 
بدهــی، زندان بروی، حتی جانت را از دســت بدهی. اما 
در جمــع مضمحل می شــوی؛ از هســتی اصیل خودت 
سقوط می کنی و می شوی یکی مثل همه؛ خانه و زندگی 
برایت بی معنی می شود؛ می شوی جزئی ازسیستم مسلط 
اجتماعی؛ سرکوب و آزادی برایت بی معنا می شوند؛ هیچ 

خلوتی و حوزه خصوصی ای برای خودت نداری و...
فردگرایــی و جمع گرایی هر دو ذهنیت هایی هســتند 
که برســاخته های اجتماعی اند و نمی توان فی نفســه در 
موردشــان داوری کرد. شاید بتوان گفت که مناسب ترین 
قضاوت در مورد فردگرایی و جمع گرایی، قضاوتی ســت 
که عملگرایانه باشــد. بایــد بتوان تعادلــی بین ذهنیت 
اجتماعی و فردی برقرار کرد تا هم مشــکالت اجتماعی 
که نیاز به حرکت های اجتماعی دارند، حل شــوند و هم 
از توتالیتاریســم جلوگیری شــود. بخت خوش ما در این 
اســت که می توانیم هر دو نوع ذهنیت را تجربه کنیم. در 
دوره ماقبل مدرن اساسأ هیچ گونه ذهنیتی از فردیت وجود 
نداشــت، همه خود را یکی می دانستند و این فقط جامعه 
بود که وجود داشــت نه افراد. فردیت پدیده ای مربوط به 
دوران اخیر است که افراد بر اساس آن خود را یک هسته 
و ذات یگانه و خود بنیاد می دانند که برای خودش اصالتی 

فی نفسه دارد. 
معموال در زمان بحران ها و وقایع مهم اجتماعی به مانند 
انتخابات، ذهنیت های اجتماعی ظهور می نمایند. جامعه ما 
نیز مثل بقیــه جوامع مدرن دارای افــراد با ذهنیت های 
فردی اســت اما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شاهد 
بودیم که چگونه اعضای جامعه با مهم و سرنوشت ســاز 
دانستن این انتخابات برای آینده جامعه، خودشان را جزئی 
از یــک کل بزرگتر دیدند و منافع همه با هم گره خورد و 
ذهنیتی اجتماعی به وجود آمد که همه بر اساس آن خود 
را ملزم به شــرکت در انتخابات دانستند و آینده اشخاص 

جدای از آینده جامعه تصور نشد. 
امــروز جامعه ما با مشــکالت زیادی روبروســت که 
مشــکالت اجتماعی محسوب می شــوند و نیاز به ایجاد 
ذهنیت هــای جمعــی و حرکت هــای اجتماعــی دارند. 
مشــکالتی مثل بحران کمبود آب، آلودگی هوا و از هم 
گسســتگی جامعه و تضعیف اخالقیات اجتماعی مسائلی 
 نیســتند که بــا فردگرایی و انزواگرایی قابل حل شــدن 

باشند.

بخشی از اطالعات منتشره درباره سند ۲۰۳۰ وجود خارجی ندارد

بیانیه وزیر خارجه آمریکا در و اکنش به انتخاب مجدد حسن روحانی

در سال 76 پیش از آنکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعالم شود، علی اکبر ناطق نوری، 
اصولگرای باریشــه و معتقد به ارزش ها، برای سیدمحمد خاتمی نامه تبریک فرستاد و نوشت: 
»هدف همه ما خدمت به اسالم و مردم عزیز ایران است و نباید افتخار خدمت گزاری را با هیچ 
چیز دیگری مبادله کنیم. در این راه اینجانب تمام مســاعی خود را جهت همراهی و همکاری 

با جنابعالی به کار خواهم گرفت.«
او با این پیام نشــان داد که یک اصولگرای واقعی نه برای کســب قدرت که برای خدمت 
به مردم وارد عرصه رقابت می شــود و با قبول رای مردم دســت یاری به ســوی رقیب پیروز 

خود می دهد.
اما سالهاســت که جناح موسوم به اصولگرایی از اخالق و ادب تهی شده و دلیل آن چیزی 
نیســت جز تمسک به هر وسیله ای برای رســیدن به قدرت. منصوبین به اصولگرایان در این 
ســالها افراد پرتوقع و بی اصولی بوده اند. با وجود دارا بودن اقلیت همواره صدای بلندی داشته 
اند و تا جایی که زورشان برسد از توهین، افترا، فحاشی و ... مضایقه نمی کنند. زبان به تقدیر و 

تشکر ندارند و حتی در جشن پیروزی هم ادب ارسال یک پیام تبریک نداشته اند.
هنوز شــعارها و تیترها و توهین و تخریب های آنان بر دیوارها و صحفات روزنامه هاســت 
که در تحلیل های خود به از اخالق مداری کاندیدای خود ســخن می گویند، همان کاندیدایی 
که در قامت یک مقام قضایی و  رئیس قدســی ترین مکان زیارتی کشــور، در سخنرانی ها و 
مناظره های خود ذره ای انصاف از خود نشان نداد و نه تنها از دولت خدمتگزار روحانی که طی 
چهارساله گذشته مشغول آواربرداری از خرابی های منتخب آنان بوده است تقدریر نکردند، بلکه 
ناجوانمردانه ترین تهمت ها را نصیب  رئیس جمهوری منتخب مردم و مردان کابینه اش کردند.

حال که ملت با مشارکت گسترده و آگاهانه خود به کاندیدای آنان نه گفته است و راه تدبیر 
و عقالنیت را برای اداره کشــور برگزیده است، باز هم از همان اولین ساعات بعد از اخذ رای از 
اقلیت منســجم! خود ســخن گفته اند! همان اقلیتی که برای رای جمع کردن از عکس سلفی 
گرفتن با فقر مردم ابایی نداشــت و با وعده های فریبکارانه و غیرواقعی فقط می خواســت از 
اســتیصال مردم رای جمع کند. همان جمعیت منسجمی که یک سر آن مصباح یزدی است و 
علم الهدی و ســر دیگر آن رونمایی از امیرتتلوست! حال از انسجام سخن می گوید و به دولت 
امرمنتخب مردم امر و نهی می کند و از آنان می خواهد که شعارها و وعده های آنان را سرلوحه 

برنامه های خود قرار دهد!
گروهی که با داشــتن تمامی رسانه های رسمی، مســاجد و تکایا، منابر و نمازهای جمعه 
حال رمز پیروزی  رئیس جمهوری منتخب مردم را حمایت رســانه های بیگانه می دانند! عوامل 
و دالیل پیروزی روحانی در این انتخابات کالس درس به اصطالح اصولگرایان اســت که طی 
چهار ســال باقی مانده هر روز بخشی از آن را مطالعه کنند تا معنی مردم ساالری دینی و رای 
مــردم را درک کنند و بدانند یک  رئیس جمهور در طول چهار ســال چگونه عمل کرده که به 
رغم همه مشــکالت اقتصادی، بیکاری، گرانی و مشکالت مردم، استادان دانشگاه، گروه های 
مرجع هنرمندان، پزشــکان، مهندسان و.... همه پشت سر او قرار می گیرند و از او می خواهند 

که همان راهی را که دیگران بیراهه می خوانند ادامه دهد.
معلوم نیست این گروه قرار است کی به خود بیاید و با نگاهی به درون به بازسازی و ترمیم 
ســراین جریان بپردازد که بتواند بدنه ای متناســب با آن برای خود بیابد و ناچار به جمع کردن 
اضداد در ســتادهای خود نشود و برای مشتی رای ، به دی جی و دیسکو و نبات و آرد متبرک 
متوســل نشود. بهتر است به جای آسمان و ریسمان به هم دوختن، با واقع گرایی دشمن را در 
درون خود بیابید و با احترام به شــعورجمعی این پیروزی بزرگ را به  رئیس جمهوری منتخب 
این مردم دکتر حسن روحانی که از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز و اصولگرایی با سابقه 
انقالبی بیش از شماست تبریک بگویید و از سنگ اندازی و سیاه نمایی دست بردارید. مردم با 

چه زبانی باید اعالم کنند که شیوه منسوخ شما را نمی پسندند؟!

رقیبان روحانی، ادب را از ناطق نوری بیاموزند

وزیر امــور خارجه آمریکا با طرح ادعاهای 
واهی و خصمانه واشنگتن علیه کشورمان به 
انتخاب مجدد حســن روحانی واکنش نشان 

داد.
به گزارش ایســنا، رکس تیلرســون، وزیر 
امــور خارجه آمریــکا در واکنش به پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
روز جمعه بیانیه ای منتشــر کرد و در آن به 
تکرار ادعاهای خصمانه واشنگتن علیه تهران 

پرداخت.
بنــا به گــزارش پایگاه اینترنتــی وزارت 
امور خارجه آمریکا، تیلرســون در بیانیه خود 

بــا تکرار این ادعا که ایران از تروریســم در 
منطقه حمایت می کند، آورده است: آن چه ما 
امیدواریم این اســت که روحانی اکنون یک 
دوره جدید دارد و بایــد از آن برای برچیدن 
شبکه تروریسم ایران و پایان دادن به تامین 

مالی شبکه های تروریستی استفاده کند.

وی در ادامــه ادعاهای خصمانه خود ابراز 
امیدواری کــرد که رئیس جمهــور روحانی 
آزمایش های موشــکی بالستیک در ایران را 
متوقف کند.وزیر امــور خارجه آمریکا افزود: 
این چیزی اســت که ما امیدواریم انتخابات 
ایران به همراه داشــته باشــد. مــن درباره 
انتظاراتم اظهارنظر نمی کنم، اما ما امیدواریم 
که اگر روحانی می خواهــد روابط ایران را با 
جهــان تغییر دهد، این کارهایی اســت که 

می تواند انجام دهد.
به گزارش ایســنا، مقامــات آمریکایی در 
حالی ایــن ادعاها را علیه ایــران تکرار می 

کنند که حقایق نشان می دهد حامیان اصلی 
تروریسم در خاورمیانه و جهان، آمریکا، غرب 

و متحدان منطقه ای آنها هستند.
 ایــن کشــورها همواره با سیاســت های 
مداخله جویانه و تفرقه افکنانه خود در منطقه 
تالش کرده اند کــه میان گروه های مختلف 
اختالف بیندازند تا به اهداف خود در منطقه 
دست یابند، سیاســت هایی که نتیجه ای جز 
ظهور و توسعه تروریسم نداشته است. اما آنها 
همواره با گرفتن انگشت اتهام خود به سمت 
ایران در تالشند که توجه جامعه بین الملل را 

از این واقعیات منحرف کنند.

حجت السالم ســیدرضا اکرمی با اشاره به 
انتخابات ریاســت جمهوری اظهار داشت: در 
قانون اساســی امده اســت که رئیس جمهور 
می تواند دو دوره پی در پی و پشــت ســرهم 
مســئولیت را بپذیــرد و تا االن هــم در ادوار 
گذشته این طور عمل شده است. همه افراد دو 
دوره ای بوده انــد، اقای روحانی هم همینطور 
شــد، امر طبیعی و معقولی بود که تحقق پیدا 
کرد. البته این انتخابات، انتخابات ویژه ای بود، 
اردیبهشــت در کناره خرداد جایگاه ویژه ای در 
کشــور پیدا کرد. در این انتخابات بیش از ۴۰ 
میلیون نفر شــرکت کردند و ســاعت ها وقت 
گذاشــتند و در سراســر کشور، شــور و شغور 
مشــاهده کردیم و حتی یک حادثه امنیتی هم 
نداشــتیم. عضو جامعه روحانیت مبارز در مورد 
دیدار خواننده مشهور با رئیسی گفت: ما در این 

انتخابــات، لغزش ها و بداخالقی هایی دیدیم، 
گاهی اطرافیــان و هوداران این هــا را بوجود 
میاورند و گاهی غفلت خود ادم باعثش مي شود. 
بــا این حال، معتقدم اطرافیــان و هواداران در 
ایجاد ناهنجاری اثر گذار هســتند. برداشــتم 
این اســت که رئیســی شــخصیتی با سابقه 
مذهبی است و هرگز عمدا مرتکب این لغزش 
نمی شود، بلکه اطرافیان باعث این نوع اتفاقات 
شده اند. وی در پاسخ به سوالی در مورد آینده 
سیاسی رئیســی، اظهار داشت: اقای رئیسی به 
طور طبیعی به استان قدس بازخواهد گشت و 
مســئولیت انجا را ادامه خواهد داد که خود این 

کلی کار دارد. 
ایشــان کارهای خــودش را ادامه می دهد، 
اصال دیگر وقت ندارد به عرصه سیاســی ورود 

پیدا کند.

به گزارش از تســنیم، ستاد انتخابات 
کشور با صدور بیانیه ای از مردم خواست 
از امروز از حضــور در معابر و خیابان ها 
به منظور برپایی چشــن خودداری کنند. 
متن اطالعیه ســتاد انتخابات کشور به 

شرح زیر است: 
ملت فهیم و بزرگوار ایران 

اکنــون که بحــول و قــوه الهی با 
برگــزاری دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره 
شــوراهای اســالمی شــهر و روستا و 
میاندوره ای مجلس شــورای اســالمی 
پرافتخار  تاریخ  بــر  برگ زرین دیگری 
ایران  نظام مقّدس جمهوری اســالمی 
افزوده و عــزم ملی خویش را در دنیا به 
نمایش درآوردید و بنا به کالم ارزشمند 
رهبر فرزانه انقالب شــما مــردم برنده 

اصلی انتخابات هســتید و عمومًا شادی 
خود را در روز شــنبه 3۰ اردیبهشت به 
از  بدینوســیله  رســاندید،  منصه ظهور 
همگان انتظار مــی رود به منظور حفظ 
آرامش و سهولت تردد مردم و جلوگیری 
از مزاحمــت ها و ســوء اســتفاده های 
احتمالی، از امروز از حضور در خیابانها و 
معابر برای برپایی جشن خودداری نموده 
و چنانچه ستاد منتخبین ملت در ریاست 
جمهوری و شــوراها متقاضی برگزاری 
با مراجعه به فرمانداری  باشــند  مراسم 
شهرستان محل خود برای هماهنگی و 
دریافت مجوز در زمان و مکان مشخص 

اقدام نمایند. 
رجاء واثق داریــم خادمان خود را در 
ایــن راه یاری و با نیــروی انتظامی نیز 

همکاری خواهید نمود. 

        سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز: 

 رئیسی دیگر به عرصه سیاست 
بازنمی گردد

مجری اصول گرای سابق برنامه 
»هفت«: 

معاون اســبق وزارت آمــوزش و پرورش 
گفت:  متاسفانه عمده اطالعاتی که در مورد 
ســند ۲۰3۰ در برخی رسانه ها مطرح شده، 
سیاسی و جناحی اســت و بخشی از آن نیز 

اصاًل وجود خارجی ندارد!
به گزارش ایلنا رحیم عبادی؛ معاون وزیر 
آموزش و پرورش در دولت هفتم در واکنش 
به بهره بــرداری تخریبــی تبلیغی مخالفان 
دولــت از ســند ۲۰3۰ در جریــان رقابت 
دوازدهمیــن انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفــت: وزرای محترم آمــوزش و پرورش، 
آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
این خصوص به رهبری نامه نوشتند و ما هم 
تاکید داریم، همه باید تالش کنیم که با توجه 
به دغدغه مقام معظم رهبری، نگذاریم سند 
۲۰3۰ مغایر با ارزشهای دینی و ملی کشور 

اجرا شود.
وی افزود: متاسفانه عمده اطالعاتی که در 
مورد این سند در برخی رسانه ها مطرح شده، 
سیاسی و جناحی اســت و بخشی از آن نیز 
اصاًل وجود خارجی ندارد! سند ۲۰3۰ در واقع 
سند مکتوب و قابل دســترس است. با این 
حال اما اخباری که در مورد آن نقل شده، تا 
حد تعجب آوری بسیار خارج از واقعیت است.

 عبادی اظهار داشــت: ســند ۲۰3۰ یک 
تفاهم نامه بین المللی است و الزامات اجرایی 

ندارد، تنها یک تفاهم مشترک بین کشورها 
اســت که هر یک متناســب با شــرایط و 
مقتضیات خود، می توانند از ظرفیت های آن 
اســتفاده کنند. اتفاقاً بخش عمده ای از این 
سند راهکاری اســت که در گذشته آموزش 
و پرورش به آن پرداخته اســت و مربوط به 
حال حاضر نیست، چراکه نخستین سنِد آن 
مربوط به آموزش برای همه بود که در سال 

۲۰۰۰ تصویب شد.
او ادامــه داد: هدف این برنامه در واقع این 
بود که آموزش و پرورش به عنوان یک الزام 
در اختیار همــه گروه های اجتماعی از جمله 
دختران، پسران، ســاکنان مناطق محروم و 
همه کســانی که در کشور زندگی می کنند، 

قرار بگیرد.
عبــادی با بیــان اینکه ســند ۲۰3۰ نیز 
بیشــتر به مبحث کیفیت آموزش و پرورش، 
کاربردی کردِن آموزش و پرورش و مواردی 
از این دست می پردازد، گفت: فقط یک مورد 
در ماده ۲۰ این سند وجود دارد که یک مقدار 
موجب چالش شد که آنهم قابل پیشگیری به 

نظر می رسد، برابرِی جنسیتی است.
او افزود: در این ماده صرفاً صحبت از این 
است که آموزش و پرورش هم برای دختران 
و هم برای پســران به مســاوات در اختیار 
گذاشته شــود و اصاًل بحث حقوق نیست و 

بیشتر بحث دسترسی به آموزش برای همه 
دختران و پسران مورد تاکید قرار دارد.

معاون وزیر آمــوزش و پرورش در دولت 
هفتم اظهار داشــت: از آنجایــی که میزان 
محرومیت دختــران از آموزش در ســطح 
جهانی باالست، لذا در این سند توصیه شده 
است که دولت ها موظف شوند؛ دسترسی به 
آموزش را در حد عالی ارتقاء دهند. کما اینکه 
جمهوری اســالمی ایران در این سی و چند 
سال همیشه به جد به آن توجه داشته است، 
اما این معضل در کشورهایی مثل عربستان، 
پاکستان، افغانستان و برخی دیگر هنوز پابرجا 

است.
وی گفت: وزیر آموزش و پرورش در زمان 
امضای این ســند صراحتاً بصورت مکتوب 
نوشته اســت که این ســند با این شرط به 
امضاء می رسد که مغایرتی با ارزشهای دینی 
و ملی جمهوری اسالمی ایران نداشته باشد.

عبادی بــار دیگر با مغرضانه و سیاســی 
توصیف کــردِن گزارش های کــذب درباره 
این ســند، افزود: متاســفانه رقیــب در ایام 
انتخابات کم آورد و همانطور که در گذشــته 
نیز سعی داشتند با دســت مایه قرار دادن و 
سوءاستفاده از مقدسات مردم، رای جمع کنند 
و رقیــِب مقابل را تخــرب کنند، این بار نیز 
از این موضوع به عنوان یک حربه تبلیغاتِی 

غیرمنصفانه برداشت ناجوانمردانه سیاسی و 
جناحی می کنند.

او با تاکید بر احترام و تمکین از دغدغه های 
مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی 
و ارزشــی، گفت: همه ما موظف به تالش 
برای کاهــش و از میان رفتن این دغدغه ها 

هستیم. 
افرادی که از این مســئله سوءاســتفاده 
می کنند، افراد شناخته شده ای از جمله آقای 
حاجی بابایی و همراهانشــان هستند که با 
حضور در تلویزیون، از این مبحث به عنوان 

ابزاری تخریبی علیه دولت استفاده کردند.

پس از اجرایی شــدن برجــام و قرارگرفتــن بند لغو 
تحریم های هوایــی ایران در این توافــق بزرگ عمال 
شــرایط برای ایرالین های ایرانی فراهم شد تا بتوانند به 
طور مستقیم با هواپیماسازان بزرگ جهان مذاکره کنند.

به گزارش ایســنا، پــس از چند ماه مذاکــره مداوم 
ســرانجام ایران ایر به عنوان نخســتین ایرالین ایرانی 
توانست مذاکرات خود را با سه شرکت ایرباس، بوئینگ 
و ATR به پایان برســاند تا روند تحویل هواپیماهای 

جدید به کشور پس از مدت ها توقف از سرگرفته شود.
پس از نهایی شدن مذاکرات با ایرباس ابتدا این شرکت 
ســه فروند هواپیمای 3۲۱ و 33۰ به ایران تحویل داد و 
پس از آن شــرکت ATR نیز با نهایی کردن مذاکرات 
۱۵۵ ماهه خود در یک روز چهار هواپیما به ناوگان کشور 

اضافه کرد.
البته ایــن موضوع براســاس گفته هــای مدیرعامل 
ایران ایر صرفا آغاز روندی طوالنی است که در طول ۲۰ 
ماه آینده یعنی ماه های باقی  مانده از ســال ۲۰۱7 و ۱۲ 
ماه ســال ۲۰۱۸ ادامه پیدا خواهد کرد. در طول این ۲۰ 
ماه ایران انتظار دارد حدودا 3۲ فروند هواپیما از این سه 

شرکت بزرگ هواپیماساز جهان تحویل بگیرد.
طبق برآوردهــای صورت گرفته در ســال ۲۰۱7 به 
ایران ایر ۹ هواپیمای جدید تحویل خواهد شــد. شرکت 
ATR، پنج فروند هواپیمای دیگر را با هدف توســعه و 
تجهیز ناوگان برد کوتاه ایران به ایران ایر تحویل می دهد 
و ایرباس نیز تحویل چهار فروند هواپیما از خانواده 3۲۰ 

را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
در ســال ۲۰۱۸ تعداد هواپیماهای تحویلی به ایران به 
عدد ۲3 خواهد رسید. در این سال طبق توافقات صورت 
گرفته ایرباس به ایران پنج فروند هواپیمای 3۲۱ و چهار 

فروند هواپیمای 33۰ تحویل خواهد داد.
همچنین براساس قرارداد نهایی با شرکت ATR این 
هواپیماســاز ایتالیایی – فرانســوی تا پایان سال ۲۰۱۸ 
باید قرارداد خود را بــه طور کامل اجرایی کند. از این رو 
۱۱۱ هواپیمای باقی مانده در سال آینده میالدی تحویل 
خواهد شــد.در کنار اینها از آوریل ســال آینده شرکت 
بوئینگ نیز نخســتین هواپیمای خود را از خانواده 777 
به ایران ایر تحویل می دهد و تا پایان ســال ۲۰۱۸ تعداد 
هواپیمای تحویل شــده به ایران را به سه فروند خواهد 

رساند.پس از آنکه ایران ایر به مدت ۲۰ سال امکان خرید 
حتی یک فروند هواپیمای نــو را پیدا نکرده بود، موفق 
شد در طول ماه های گذشــته هفت فروند هواپیمای نو 
تحویل بگیرد و انتظار داشــته باشد که در ۲۰ ماه آینده 
3۲ هواپیمای نو دیگر نیز وارد ناوگان اش شود. این اتفاق 
بزرگ که می تواند ســن ناوگان ایران را به شــکل قابل 
توجهی کاهش دهد زیر ســایه اجرای توافق هســته ای 
اتفاق افتاده که البته می تواند در آینده نزدیک با همراهی 
دیگر ایرالین ها به انقالبی بزرگ در صنعت هوایی ایران 

منجر شود.

ورود ۳۲ هواپیما به ایران در ۲۰ ماه آینده

خبر 

شاکیان با رعایت قانون، شکایت مستند ارائه کنند
رئیس ستاد انتخابات استان تهران، از شاکیان احتمالی انتخابات شورای شهر خواست تا 
با رعایت دقیق قوانین و نظم اجتماعی اعتراض و شکایت مستند خود را از مجاری قانونی؛ 
هیأت های نظارت و اجرایی شهرســتان و اســتان مســتقر در فرمانداری ها و استانداری 

پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، سیدشهاب الدین چاوشی درباره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در سطح استان تهران اظهار داشت: تعداد شهرهایی که در آنها انتخابات شورای شهر برگزار 
شــده ۴۲ شهر و تعداد کرسی ها برای شهرهای استان ۲۸۲ کرسی است.وی با بیان اینکه 
در ۱7 شــهر اســتان تهران انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده است،افزود: تعداد 
روستاهایی که انتخابات شوراهای شهر و روستایی در آنها برگزار شده است ۴۸7 روستا بوده 
است، برای برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا تعداد 63۹۰ شعبه در سطح استان مستقر 
شدند. به جز شهر تهران در بقیه ۴۱ شهر استان، در اکثر شهرها نتایج اعالم شده و مابقی نیز 
بعد از تطبیق و تدقیق آمارها توسط هیأت های اجرایی و نظارت، تا پایان امروز به احتمال 
قوی نتایج اعالم خواهد شد.چاوشــی خاطر نشان کرد: در شهر تهران به لحاظ وسعت کار 
و کثرت کاندیداهای شــورای شهر، عوامل محترم شعب همچنان در حال شمارش هستند 
و البته آمار اولیه صندوق های شــمارش شده توسط فرماندار محترم حوزه انتخابیه تهران، 
ری و تجریش اعالم شــده است و تا ساعاتی دیگر متعاقباً نتایج بعدی به تدریج به آگاهی 
شهروندان محترم تهران خواهد رسید، پس از انتشار آگهی رسمی نتایج آراء شوراها از سوی 
فرمانداری ها و بخشــداری ها طبق ماده 73 آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، چنانچه کسی بر صحت برگزاری انتخابات معترض باشد حداکثر ظرف مدت 
۲ روز از انتشار آگهی می تواند شکایت خود را در حوزه روستایی به هیأت نظارت شهرستان 
و در حوزه شــهرها به هیأت نظارت استان ارسال نمایند و هیأت مذکور نیز ۱۵ روز مهلت 
رســیدگی دارند تا نتیجه نهایی را اعالم نمایند.رئیس ستاد انتخابات استان تهران تصریح 
کرد: از شهروندان عزیز تهرانی به خصوص کاندیداهای محترم انتظار داریم باز هیأت های 
محترم بازرسی وزارت کشور درخواست داریم هرگونه گزارش مستند در خصوص تخلفات 
احتمالی کاندیداها را به سرعت در اختیار هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه مربوطه 

قرار داده و رونوشت آن را برای بررسی به ستاد انتخابات استان منعکس نمایید.

ستاد انتخابات کشور از مردم خواست از 
حضور در خیابان ها برای برپایی جشن 

خودداری کنند

برخی رسانه های پاکستانی مدعی اصابت 
۵ گلوله خمپاره از داخل خاک ایران به خاک 

پاکستان شدند.
به گزارش مهر، شبکه ژئو پاکستان همزمان 

با ورود هیئت نظامی ایران به پاکستان مدعی 
شد ۵ گلوله خمپاره شلیک شده از خاک ایران 
در منطقه چاقای استان بلوچستان به پاکستان 

اصابت کرده است.

این شبکه این خبر را به نقل از منابع امنیتی 
که نامی از آنها نبرده است اعالم داشت.

همچنین به نقل از این منابع اعالم شــده 
است که این حادثه تلفاتی نداشته است.

ماه گذشته شــماری از مرزبان جمهوری 
اسالمی ایران بر اثر حمالت گروه تروریستی 
جیش العدل که در داخل خاک پاکستان فعال 

است به شهادت رسیدند.

ادعای اصابت ۵ گلوله خمپاره ایران به خاک پاکستان

رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

اعضای فراکســیون اصالح طلبان شورای شهر چهارم در نامه ای موفقیت حسن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت لیست امید در شورای شهر پنجم را 
تبریک گفتند.به گزارش ایسنا، اعضای فراکسیون اصالح طلب شورای شهر تهران 
طی نامه ای خطاب به روحانی پیروزی وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
را تبریک گفتند. در این نامه خطاب به مردم آمده است: شهروندان فهیم و قدرشناس 
تهرانی؛ مشارکت بی نظیر ۲۹ اردیبهشت و موفقیت جناب آقای دکتر حسن روحانی 
به عنوان منتخب ملت ایران در دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری را به ملت 
شــریف ایران به ویژه شــهروندان تهرانی تبریک و تهنیت عرض می نماییم؛ ملت 
ایران با حضور در پای صندوق های رأی و مشــارکتی حداکثری ثابت کردند میراث 
دار تمدنی هستند که در قلب پر آشوب خاورمیانه، از طریق امن ترین و عقالنی ترین 
روش ها، حقانیت خود را به گوش همگان می رسانند.مسئولیت شناسی و آگاهی مردم 
ایران در یکی دیگر از عرصه های حساس ثابت کرد سرمایه اجتماعی ملت ایران، به 
عنوان ســرمایه ای بی بدیل و گرانبها، ایران اسالمی را از گردباد حوادث به سرمنزل 
مقصود و ســاحل آرامش خواهد رساند و صفوف ماندگار شما هموطنان در ثبت این 
حماســه بزرگ، مسئولیت منتخب ملت را ســنگین تر کرده و امیدواریم با همدلی و 
همراهــی همه مســئوالن به ویژه منتخبان مردم در دولت تدبیر و امید به ســمت 
اعتالی ایران عزیز و تحقق مطالبات همه ایرانیان گام برداریم.همچنین بر خود الزم 
می دانیم تکرار موفقیت لیســت امید را در پنجمین دوره انتخابات شــورای اسالمی 
شــهر تهران به منتخبان عزیز و شــهروندان فهیم تهرانی تبریک عرض نماییم و 
انتظار داریم با تکیه بر دانش تخصصی، تعهد، فسادستیزی و رویکرد اخالقی مبتنی 
بر تامین مصلحت و منافع عامه شــاهد تغییر اساســی و اصالح در مدیریت شهری 
به منظور رفع مشکالت شهروندان باشیم.خرسندیم ملت ایران در یکی از مهمترین 
بزنگاه های تاریخی با تکیه بر رفتار مدنی، شعور اجتماعی و مشی اخالقی، پیام صلح 
و دوستی، اعتدال و عقالنیت خویش را به جهانیان اثبات کرد تا آینده ای درخشان تر 

و فردایی بهتر در انتظار ایران اسالمی باشد.

پیام تبریک اصالح طلبان شورای شهر چهارم به
 حسن روحانی و لیست امید

به گزارش ایســنا، دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در آغاز نشســت ســران با رهبران کشورهای 
عربــی حــوزه خلیج فارس اظهار کرد: بشــار اســد، 
رئیس جمهوری سوریه با حمایت ایران روی کار است.

ترامپ مدعی شد: ایران مســئول فجایع در منطقه 
است. ایران مسئول تروریسم در سوریه، عراق و یمن 

است.
رئیــس جمهوری آمریکا اظهار کرد: نظام ایران باید 
بین انــزوا و ورود به نظام بین المللــی یک گزینه را 

انتخاب کند.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: کشــورهای مسلمان 
باید رهبری مبارزه با تروریسم را برعهده داشته باشند.

رئیس جمهــوری آمریکا اظهار کــرد: ۹۵ درصد از 
قربانیان تروریسم از مسلمانان هستند.

ترامپ همچنین اعالم کرد که جنگ علیه تروریسم 
نبردی علیه ادیان نخواهد بود.

وی گفت: هدف ما ائتالف کشورهایی است که برای 
از بین بردن رادیکالیسم شرکت کنند.

دونالد ترامپ:

 اسد با حمایت ایران 
روی کار است


