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 رهبر انقالب 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی را 
منصوب کردند
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 هزار واحد مسکونی و60 روستا 
تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند

 وقوع دو زمين لرزه
 6.4 ریشتری در هرمزگان
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پای 3.5 میلیارد دالر در میان است

 ابهامات
 یک آزادسازی مرموز!

سياست 2

چرتکه 3

 رد الیحه دو فوریتی دولت،
 نطق و تذکر انتقادی نمایندگان علیه رئیسی

وز بد دولت  ر
 در مجلس

دیــروز در مجلــس روز دولــت نبود؛ 
نماینــدگان عالوه بــر اینکه بــا الیحه دو 
فوریتی دولت برای حذف ارز 4200 تومانی 
مخالفــت کردند، 35نماینــده در تذکری 
به دولت نســبت به انتصابات فامیلی انتقاد 
کردند. از سوی دیگر نمایندگان در نطق  های 
پیش از دســتور خود از دولــت برای حل 
مشکالت برنامه عملی خواستند و نسبت به 
عملکرد سه ماهه دولت انتقاد کردند. دیروز 
امــا روز نمایش ســردرگمی و بی برنامگی 
دولت نیز بود. از یک ســو درحالی که از روز 

شنبه خبر استرداد الیحه حذف ارز تدریجی 
منتشر و تکذیب می شد روز یکشنبه و پیش 
از آغاز جلســه علنی مجلس، مجددا برخی 
سایت  ها خبر دادند دولت الیحه حذف ارز 
تدریجــی را از مجلس پس گرفته اســت. 
احسان ارکانی، عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه با تایید این خبر به مهر اعالم کرد: با 
توجه به تصمیم دولت برای استرداد الیحه 
دو فوریتی حــذف ارز 4200 تومانی، این 
الیحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین 

خارج شد.

وزیر نیرو هم در جمع کشاورزان کاری از پیش نبرد

ادامهاعتراضهادربسترخشکزایندهرود
شهرنوشت 6

نگاهی به همه تقابل های تیم ملی ایران با سوریه
 موشک واقعی، 
موشک کاغذی! 

»رنج زیر پوست« علیه پدر نیست؛

  مستندی جسورانه از 
حقیقت خشونت خانوادگی 

 کمبود ۴۱ درصدی 
ذخایر آب تهران

همسویی دردناک منافع نمایندگان مجلس و اقلیت 
برخوردار جامعه

همسان سازی هیات علمی ها 
آری، حداقل دستمزد کارگران نه

 علی بهادری جهرمی
 سخنگوی دولت شد

در بحبوحه تنش آمریکا و روسیه، صدها نظامی 
بریتانیا آماده اعزام به اوکراین شده اند؛ 

اتحاد سنتی علیه کرملین 

دسترنج 4
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فرهنگ و هنر8

جهان 5

رهبر انقالب اســالمی در حکمی اعضای 
شــورای عالی انقالب فرهنگی را برای دوره 

جدید منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، متن حکــم حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمداهلل والصالة علی رسوله المصطفی و 
آله االطهار. سالم اهلل علیهم اجمعین.

ورود در دومین چهلواره  انقالب اسالمی 
که با آغاز سده  جدید هجری شمسی همزمان 
شــده اســت، نگاهی نو، آسیب شناسانه و 
روزآمدساز، به مجموعه ای از زیرساخت های 
تمدنی را ضــروری می ســازد. در رأس این 
مجموعه، مقوله  فرهنگ است. فرهنگ، جهت 
دهنده  همه  اقدام های اساســی و زیر بنائی 
جوامع بشری و شتاب دهنده یا ُکندکننده  آن 
است.این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتاً ناظر 
به ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان 
فرهنگی و نخبــگان و فعــاالن عرصه های 
گوناگون کشور به مقوله  فرهنگ و پدیدآمدن 
این باور عمیق اســت که فرهنگ سازی در 
هریک از اجزاء تمّدنی جامعه، برترین وسیله  
پیشــرفت و موفقیــت آن و بی نیازکننده از 

ابزارهای الزام آور و تحّکمی است.
همچنین ناظر به این نکته  حیاتی اســت 
که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه  
بخش هــای گســترده ی آن، نیازمند نظم 
و محتوای انقالبی اســت. این یگانه وسیله  
مصون سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر 
هجوم فرهنگی و رسانه ای برنامه ریزی شده  
بیگانگان بدخواه است.مأموریت شورای عالی 
انقالب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت 
فرهنگ و دانش در کشور، و سیاست گذاری در 
این دو مقوله، و هدایت دستگاه های متصدی 
آن به ســمت ارزش ها و هدف های انقالب، 
و برآوردن نیازهای فکری این دســتگاه ها و 

ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور 
بوده است.

شــورای عالی خدمات با ارزشــی در این 
زمینه ها ارائه داده اســت و اینجانب بر خود 
فرض می دانم از همه ی اعضاء محترم که در 
دوره های مختلف نقــش آفریده اند، بویژه از 
دانشمندان و اساتیدی که در دوره ی جدید 
در شــورای عالی حضور نخواهند داشــت 
صمیمانه سپاسگزاری کنم و ادامه ی کمکهای 
مشــاوره ای آنان را به این شــورا درخواست 

نمایم.
اینک برای دوره ی جدید -که از ابالغ این 
نوشته آغاز خواهد شــد- اشخاص حقوقی و 
حقیقی نامبرده در ذیل را برای چهار ســال 
به عضویت شــورای عالی انقالب فرهنگی 

منصوب می کنم.
اشــخاص حقوقی: فعاًل رؤسای سه قوه و 
دستگاه هایی که تاکنون عضو شورای عالی 

بوده اند.
و اشــخاص حقیقی: جناب آقای اعرافی، 
جناب آقــای ایمان افتخــاری، جناب آقای 
امیرحسین بانکی پور فرد، جناب آقای حمید 
پارســانیا، جناب آقای عادل پیغامی، جناب 
آقای غالمعلی حدادعادل، جناب آقای حسن 
رحیم پور ازغدی، جناب آقای علی اکبر رشاد، 
جناب آقای حسین ساعی، جناب آقای ابراهیم 
سوزنچی، جناب آقای سعیدرضا عاملی، جناب 
آقای منصــور کبکانیان، جنــاب آقای علی 
الریجانی، جناب آقای محمود محمدی عراقی، 
جناب آقای محمدرضا مخبر دزفولی، جناب 
آقای مرتضی میرباقری، جناب آقای صادق 

واعظ زاده، جناب آقای احمد واعظی.
نکات حائز اهمیتی در پیوست این حکم 
به نظر حضرات اعضای محترم خواهد رسید. 
توفیق همگان را از خداوند متعال مســألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای«

انتصاب

رهبر انقالب اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی را منصوب کردند

دو زلزله به بزرگــی 6.4 و 6.3 عصر 
دیروز هرمــزگان را لرزاند. این زلزله در 
استان های جنوبی کشور مانند کرمان، 
بوشهر و فارس نیز احساس شد. در پی 
وقوع زمین لــرزه گروه هــای امداد به 
منطقه اعزام شده و بیمارستان ها و مراکز 

درمانی به حالت آماده باش درآمدند.
دبیر کارگروه ملی زلزله در این مورد 
به ایلنا گفت: تجارب و دانش می گوید 
زلزله 6.4 شمال بندرعباس زلزله اصلی 
بوده و احتمال وقوع زلزله بزرگتر بسیار 
ناچیز اســت چنانکه دیدیم پس از این 
زلزله های دو قلو پــس لرزه های 3 و 4 
ریشتری هم رخ دادند.علی بیت اللهی 
درباره جزئیات زلزله جنوب کشور گفت: 
هرچند در ابتدا مرکز لرزه نگاری، مرکز 
زلزله را جزیره قشم و الفت نشان داد اما 
بالفاصله آن را تصحیح کرد و طبق آنچه 
که مراکز جهانی لرزه نگاری هم نشان 
دادند مرکز این زلزله 25 کیلومتری فین 

در شمال بندرعباس است.
وی ادامه داد: در واقع زلزله دوقلو به 
فاصله یک دقیقه بــه بزرگی 6.3 و 6.4 
رخ دادند که هر دوی آنها مرتبط با یک 
گسل بودند. امتداد این گسل پیشانی 
کوهستان زاگرس است که انتهای آن 

جنوب شرقی این گسل می شود.
دبیر کارگروه ملی زلزله با تاکید بر 
اینکه خوشبختانه جمعیت متراکمی در 
مرکز این زلزله وجود ندارد، گفت: طبق 
آمار و اطالعات می توان گفت تقریبا 8 
هزار نفر در محدوده شدت مخرب این 
زلزله واقع می شوند و برآوردهای دفتری 
ما نشان می دهد هزار واحد مسکونی در 

پی این زلزله دچار خسارت شده باشند.
بیت اللهی ادامه داد: این زلزله شعاع 
60 کیلومتــری را  تحت تاثیر خود قرار 
داده و حدود 60 روســتا تحــت تاثیر 
این زلزله قــرار گرفته اند.رئیس بخش 
زلزله شناســی مرکز تحقیقات وزارت 
راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ممکن است استان های همجوار 
در خطر و معرض زلزله هــای دیگری 

باشند، گفت: فعالیت های لرزی در امتداد 
یک گســل های خاص رخ مــی دهد و 
این فعالیت ها هم امــر طبیعی و عادی 
محسوب می شــود و به صورت روزمره 
لرزه هایی رخ می دهد که گاه این لرزه ها 
شــدت باالیی دارنــد.وی تاکید کرد: 
تجارب و دانش می گوید زلزله 6.4 شمال 
بندرعباس زلزلــه اصلی بوده و احتمال 

وقوع زلزله بزرگتر بسیار ناچیز است
آماده باش دستگاه های امدادی در 

پی وقوع زلزله
 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
از آماده باش تمامی نیروهای امدادی و 
خدماتی در پی زلزله 6.4 ریشتری رخ 
داده در بندرعباس خبر داد.اسماعیل 
نجار در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
زلزله رخ داده در جنوب کشور اظهارکرد:  
تمامی تیم های امدادی و خدماتی در 
استان وی افزود:  تیم های ارزیاب نیز به 
مناطق متاثر از زلزله اعزام شده اند. وی 
از مردم خواست که خونسردی و آرامش 
خود را حفظ و پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند.وی ادامــه داد: مردم از 
توجه به شایعات پرهیز کرده و از تماس 
طوالنی مدت با تلفن همراه پرهیز کنند 
تا ظرفیت خطوط اشــغال نشود. الزم 

است نیز از سوی مردم رعایت شود.
 آماده باش کامل

 اورژانس و بیمارستان ها
 رئیس ســازمان اورژانس کشور از 

آماده باش کامل بیمارستان های کرمان 
و هرمزگان در پی وقــوع زمین لرزه در 

جنوب کشور خبر داد.
جعفر میعادفر در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره اظهار کرد: بیمارستان های 
کرمان و هرمــزگان در پی وقوع زمین 
لرزه در  هرمزگان در آماده باش در آمدند.

وی با بیان اینکه ایــن زمین لرزه از 
قدرت باالیی برخوردار بوده است، گفت: 
بالگرد اورژانس و دو قایق آمبوالنس در 

حال ارزیابی منطقه هستند.
همچنین ســخنگوی ســازمان 
اورژانس کشــور در این باره گفت: پنج 
آمبوالنس و یــک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس از هرمزگان و پنج دســتگاه 
آمبوالنس و یــک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس از فارس در حالت آماده باش 
هســتند. تیم های ارزیاب در محل در 
حال ارزیابی هستند و یک فروند بالگرد 
اورژانس نیز اعزام شد.مجتبی خالدی 
ادامه داد: سال گذشته نیز شاهد وقوع 

زمین لرزه در این محدوده بودیم.
زلزله بندرعباس در قشم هم 

احساس شد
مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
هرمزگان از وسعت شدید زلزله در استان 

هرمزگان و میزان خرابی ها خبر داد.
مختار سلحشور گفت: این زلزله به 
شــدت در بندرعباس، میناب، رودان و 

جزیره قشم احساس شده است.

افزایش فعالیت گشت های پلیس
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
اشاره به وقوع دو زلزله نسبتا شدید در 
سطح استان، گفت: پس از وقوع زلزله 
بالفاصله گشت های کالنتری ها برای 
تأمین امنیت در مکان هایی که افزایش 
حضور شهروندان را شاهد بودیم حاضر 
شدند که این مأموریت همچنان ادامه 
دارد و پلیــس در آمادگی کامل برای 

تامین امنیت شهروندان قرار دارد.
سردار غالمرضا جعفریدر گفت و 
گو با ایسنا، افزود: گشت های ویژه ای 
برای پیشگیری از ســرقت منازل در 

سطح محالت فعال می باشند.
وی تاکید کرد: توصیه می کنیم به 
هنگام حضور در خودرو، مراقبت های 
الزم را داشته باشند و تاکید می شود 
شهروندان ضمن توجه به توصیه های 
پلیســی، به شــایعات توجه نکنند 
و اخبــار را از منابع رســمی و معتبر 

دنبال کنند.
آب تمام مناطق زلزله زده هرمزگان 

در حالت پایدار است
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمــزگان از پایــداری وضعیت آب 
اســتان پس از وقوع زلزله شش خبر 
داد.امیــن قصمــی با بیــان این که 
تمامی اکیپ اتفاقات آبفا در سراســر 
استان هرمزگان به حالت آماده باش 
درآمده اند، افزود: تمامی تاسیســات 
تامیــن آب بندرعبــاس از جملــه 
آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی 
بندرعباس با ظرفیــت کامل در مدار 
تولید هستند و مردم نگران تامین آب 

شرب خود نباشند.
به گفتــه وی، در برآوردهای اولیه 
مشخص شــده که هیچ گونه آسیبی 
که موجب قطعی و خسارت جدی به 
تاسیسات شرکت آب و فاضالب باشد، 

گزارش نشده و نگرانی بابت قطعی آب 
وجود ندارد.

 زلزله به تأسیسات نفتی 
خسارتی وارد نکرده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان گفت: در جریان 
زلزله عصر امروز استان هرمزگان، تاکنون 
گزارشــی از خســارت به تأسیسات یا 
جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های 

نفتی دریافت نشده است.
فضل اله اکبری در گفت و گو با ایسنا، 
در این باره گفت: طی تماس های تلفنی 
با نواحی منطقه، خوشبختانه هیچ گونه 
حادثه و یا خسارتی به ما گزارش نشده 

است.
دستور فوری  رئیس جمهوری برای 

امدادرسانی به آسیب دیدگان
 رئیــس جمهــوری ضمــن ابراز 
همدردی با آسیب دیدگان زلزله شدید 
اســتان هرمزگان تاکید کرد که همه 
دستگاه های امدادی و وزارتخانه های 
مسئول در اســرع وقت به کمک مردم 

مناطق زلزله زده بشتابند.
ابراهیم رئیســی در جلســه هیات 
دولت و پس از اطــالع از وقوع زلزله در 
برخی استان های جنوبی کشور از تمام 
دستگاه های مسئول استان هرمزگان 
و همچنین در صورت نیاز استان های 
همجوار و نیز وزارتخانه های مســئول 
خواســت در اســرع وقت و با اولویت 
امدادرســانی، رســیدگی به وضعیت 

منطقه را پیگیری کنند.
 رئیس جمهوری همچنین از معاون 
اول خود خواست در سریع ترین زمان 
ممکن با حضور در محــل وقوع زلزله از 
نزدیک مسائل و مشکالت ناشی از آن 
را بررسی کند تا مردم احساس آرامش 
و امنیت داشته باشند و باطمینان پیدا 
کنند که امدادرسانی به موقع و به خوبی 

انجام می شود.
یادآور می شود تا لحظه تنظیم این 
گزارش تعداد مصدومــان زلزله 27 و 

فوتی ها یک تن اعالم شده است. 

گزارش

هزار واحد مسکونی و60 روستا تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند

وقوع دو زمین لرزه 6.۴ ریشتری در هرمزگان


