
دفتر مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید که 
در آن نسبت به برخی تبعیض ها انتقاد کرده بود، پاسخ 

داد.

تبریز- نایب رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت ساخت 
بنای بیمارســتان جنرال تامین اجتماعی برپایه اصول 
بین المللی گفت: بیمارستان هایی که تا کنون در شهر 
تبریز ساخته شده اند شباهت بیشتری به زندان ها دارند 

تا بیمارستان.

h t t p : / / w w w . s o r k h a b . i r

عید غدری خم رب تمامی مسلماانن مبار ک باد پاسخ رهبر معظم انقالب 
به نامه مولوی عبدالحمید

بیمارستان های تبریز به زندان شبیه اند!
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به قاعده هــر روزصبح به 
قصــد دیدار پدر شــهرک 
باغمیشه را به قصد گل پارک 
ترک می کنم. امروز هم مثل 
میدان  از  خداســت.  دیروز 
فهمیده کــه عبور می کنم 
بوی غریبی را می شــنوم؛ 

غریب، اما آشنا! آشنا ودلنشین. خود را به حس درونیم 
می سپارم تا با پرواز در خیال گذشته، نشانی از این بوی 
آشنا را جستجو کنم ومبنای آن را بیابم. دورتر و دورتر 
می شــوم؛ ازصداهای روزمره عبور می کنم؛ شاداب تر 
می شوم. صدای کالس، درس، مدرسه، میز معلمی از 

همه عبور می کنم.
 از تبریز دور شده ام؛ همه چیز زیباتر می نماید و زیباترین 

صوت ها را در حال شنیدن هستم.
»حسن حسن  احمد، احمد به گوشم، حسن به  گوش 
باش...«، »یافاطمه الزهرا، به نام یاد خدا حمله را آغاز 
کنید «، »سهراب بدو آن طرف، هنوز دشمن مقاومت 
می کند«، »ســید چرا تیر بارت کار نمی کند، امدادگر 

امدادگر...«.
گوشه ســنگر من و مهدی نشسته ایم. می گویم چه 
بوی خوبی می دهی. می گوید: ما را گرفته ای ســید؟! 

االن ده روز است اینجایم.
 آب پیدا نمی کنیم برای وضو، چه برسد به حمام! بوی 
خوب کجا بود؟!  بوی عرق است البد! می گویم به هر 
حال بوی خوبی استشمام می کنم؛ عرق جبین تو، بوی 
عطر فرانسوی را می دهد. می خندد و اشاره می کند به 

پشت خاکریز...
  بو از آنجا می آید. هنوز عده ای  از شــهدا روی خاک 
هستند. عراقی ها امان  نمی دهند پیکر آنها را برگردانیم.

حرف اول
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از مطرح شدن بحث تبانی توسط نماینده مجلس متأسف شدم

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال:
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بازگشت جنگجو
 به مناسبت رجعت پیکر پاک بسیجی شهید حسن جنگجو فهمیده ای از آذربایجان
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امروز من نیز کربالیی می شوم 
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مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریآذربایجانشرقی:سومینجشنوارهملیکباببناببرگزارمیشود.
تسنیم

در این هاگیر واگیر!

نصر عملیات واکسیناسیون و سمپاشی محل نگهداری دام 

عکس نوشت

زنجان- رئیس ســازمان نظام مهندسی 
معدن استان زنجان گفت: بهره وری پایین 
و هزینه تمام شــده باال عمده ترین مشکل 
معادن اســتان برای معادن کوچک مقیاس 

است. 
مهــدی حمیدی اظهار کــرد: در بحث 
حمایت های مالی صندوق بیمه فعالیت های 
معدنی امکان اینکه به طور گســترده ای از 
معادن و یا فعالیت های معدنی حمایت کند 
را ندارد در همین راســتا بانک ها می توانند 

در تامیــن مالی با معــادن و صنایع معدنی 
همکاری کنند. 

این مسئول ادامه داد: مبالغی که از جانب 
بانک ها نیز که پرداخت می شــود در قبال 
هزینه هایی که معدن کاران برای اکتشــاف 
صرف می کنند، بســیار ناچیز است و سبب 
می شود که اکتشاف ها با آن وسعتی که باید 
در معادن انجام نشود که این مهم خود نتایج 

منفی را به دنبال دارد. 
 وی افزود: باال بودن هزینه اکتشاف سبب 

شده که اکتشافات به شکل واقعی تری انجام 
نشود و پس از آن هزینه استخراج نیز نسبت 
به آنچه که باید باشد، بیشتر شود و در نتیجه 
هزینه تمام شده برای معادن در استان باال 
برود که در قیاس با ســایر معادن نتوانند در 
فضای رقابتی، نتوانند در بازارها حضور داشته 
باشند به همین دلیل اعطای تسهیالت به 
بخش اکتشــاف می تواند هزینه تمام شده 

برای تولیدات را کاهش دهد. 
رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن 
اســتان زنجان، یادآور شد: وضعیت اعطای 
تسهیالت بانکی به معادن در استان مطلوب 
نیست و وام هایی نیز که به صورت محدود 
پرداخت شــده است، نرخ بازپرداخت باالیی 
دارد کــه این وام ها برای امر تولید به صرفه 
نیســت و بیش از ان که امر تولید را برذای 
معدن کاران تسهیل کند در آینده مشکالتی 
ایسنا مالی را برای آنان ایجاد می کند.  

بهره وری پایین؛ عمده ترین مشکل معادن استان زنجان

تبریز- نماینده مــردم اهر و هریس در 
مجلس خواستار احداث بزرگراه باکو - تبریز 
شــد، گفت: احداث این بزرگراه در توســعه 

منطقه ارسباران تأثیر دارد.
بیــت اهلل عبدالهی اظهار داشــت: یکی 
از مســائلی که پیگیری آن هســتم جذب 
ســرمایه گذاران بوده به طوری که با جذب 
سرمایه گذاران می توانیم برای جوانان بیکار 
اشتغال ایجاد کنیم شاید کسانی برای اشتغال 
پارتی داشته باشند و بتوانند وارد شغلی شوند 
ولی بقیه جوانان که این شرایط را ندارند و اگر 
امروز نتوانیم برای آنها کاری کنیم از جوانان 

شرمنده خواهیم شد.
عبدالهــی در ادامه با اشــاره روند الک 
پشــتی اجرای طرح هادی روستای اورنگ، 

بیان کرد: قطعاً پیگیر تسریع در اجرای طرح 
هادی این روســتا خواهند بود و برای اینکه 
مشکالت اهالی از بابت طرح هادی رفع شود 
با بنیاد مسکن آذربایجان شرقی صحبت هایی 

خواهیم داشت.
نماینده مــردم اهر و هریس در مجلس 
بیان داشت: احداث بزرگراه تبریز - باکو یکی 

دیگر از محورهای توسعه منطقه ارسباران 
به حساب می آید که امیدواریم سایر نمایندگان 
در این زمینه همکاری کنند و برای احداث 
این بزرگراه تنها در توان سرمایه گذار بخش 
خصوصی و بانک هــا خواهد بود و واقعیت 
این است که دولت توان و منابع مالی برای 

احداث بزرگراه تبریز - باکو را ندارند. نصر 

احداث بزرگراه باکو - تبریز 
به توسعه منطقه ارسباران منجر می شود

تبریز- فرماندار تبریز با انتقاد از عملکرد 
بانک های رفاه و تجارت گفت: بانک های 
رفاه و تجارت باید پاسخگوی افکار عمومی 
باشند اگر نمی خواستند تسهیالت بدهند از 
ابتدا کار این موضوع را مطرح می کردند که 

افراد متقاضی را به ما معرفی نکنید.
رحیم شهرتی فر در خصوص سردرگمی 
افراد متقاضی تسهیالت بانکی و همکاری 
نکــردن بانک ها با دســتگاه های اجرایی 

افراد متقاضی تســهیالت،  اظهار کــرد: 
پس از رفت و آمدهــای متعدد به اداره ها 
و تشکیل پرونده با حذف تسهیالت بانکی 
سرگردان شده اند. وی با انتقاد از عملکرد 
بانک های رفاه و تجارت گفت: بانک های 
رفاه و تجارت باید پاسخگوی افکار عمومی 
باشند اگر نمی خواستند تسهیالت بدهند از 
ابتدا کار این موضوع را مطرح می کردند که 

افراد متقاضی را به ما معرفی نکنید. 

فرماندار تبریز با بیان این که دستگاه ها 
افراد متقاضی را به بانک ها معرفی نکنند تا 
وضعیت ۶۳۵ طرح اشتغال تعیین و تکلیف 
شود، افزود: تیمی تشکیل شود تا ارائه نکردن 
تسهیالت از سوی بانک ها پیگیری شود اگر 
مشکل ضامن براساس ضابطه و یا سلیقه ای 

اعمال می شود موضوع بررسی شود. 
وی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
را گام مؤثــری در بهبود اوضاع اقتصادی 
کشور دانســت و گفت: کاهش نرخ سود 
ســپرده های بانکی به ۱۸ درصــد اقدام 
مطلوبی بود کــه در این زمینه باید منتظر 
آثار این اقدام در جامعه باشــیم. شهرتی فر 
گفت: برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید - اشــتغال مســئوالن بــا برنامه و 
اطالعات به گونه عمل کند تا در اســتان 
نصر تأثیرگذار باشند.  

نظام بانکی پاسخگو نیست

ارومیه- معــاون پژوهش، برنامه ریزی 
و نیــروی انســانی آمــوزش و پرورش 
آذربایجان غربی گفت: مدارس کانکســی 
موجود در شهرستان های استان باید تبدیل 

به مدرسه استاندارد شود.
ابراهیم محمدی، کانکسی بودن بعضی 
مدارس در اســتان  را یــک معضل برای 
آمــوزش و پرورش دانســت و گفت: ۱۴ 
کانکسی در ماکو ۶ کانکسی در شهرستان 

شوط و ۱۲ کانکسی در شهرستان پلدشت 
وجود دارد که این کالســها باید استاندارد 

سازی شوند.
وی بر وضعیت شاخص های استاندارد 
ســازی مدارس در سطح استان اشاره کرد 
و گفت: غیر اســتاندارد بــودن مدارس در 
سطح استان سبب شــده تا سرانه فضای 
آموزشــی در آذربایجان غربــی در ردیف 
۲۹ در کل کشــور قرار گیرد که از سوی 

اســتانداری اعتبارات ویــژه ای برای این 
منظور اختصاص داده شده است.

معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی 
انســانی داری کل آمــوزش و پــرورش 
آذربایجان غربی خارج شــدن دو شیفتگی 
مدارس را یک خواسته مردم و از اهداف 
آموزش و پرورش اســتان  عنوان کرد و 
گفــت: پروژه هایی برای خارج شــدن از 
دو شــیفته مدارس در شهرستان ها اجرا 
می شــود که از آنها می توان به پنج پروژه 
در ماکــو ۴ پروژه در شــوط ۳ پروژه در 
پلدشت اشاره نمود که در دست اجرا بوده 
که با بهره بــرداری از این کالس ها ۳۹ 
کالس درســی در ماکو ۱۸ کالس درس 
شوط  و شش کالس درس در پلدشت به 
مجموعه آموزش و پرورش استان اضافه 
ایسنا خواهد شد. 

مدارس استاندارد جایگزین مدارس کانکسی شود

تبریز- معاون سیاســی و امنیتی 
اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت: 
تا ۲۴ ســاعت آینــده وضعیت تمام 
شهرستان های که فرماندار برای آنها 

تغییر خواهد کرد، اعالم می شود.
ســعید شبســتری خیابانی افزود: 
وضعیت فرمانداری شهرستان اهر نیز 
مشخص می شود اما هنوز معلوم نیست 

که فرماندار کدام شهر به کجا اعزام خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اینکه قرار است 
فرماندار جلفا به اهر انتقال یابد و فرماندار آن شهر شود نیز مشخص نبوده و تا ۲۴ 
فارس ساعت آینده تکلیف نهایی اعالم خواهد شد.  

دور جدید تغییرات در فرمانداران 
آذربایجان شرقی کلید می خورد

ادامهازحرفاول
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 سید! آن بو از شهداست، از کربال، نه از من رو سیاه.
عمیق نفس می کشــم. خود بهشــت را حس می کنم  اما صدای بوق ماشین 

بغلی به خودم می آورد.  
آخر عباســی را عبور کرده ام بوی غریب نزدیک تر شده است. روبروی مسجد 

شمعچیان، بنری زده شده. »مراسم  وداع با  پیکر حسن جنگجو«!
بوی کربال از مســجد شمعچیان  به مشامم می رسیده است. همان بوی پشت 
تپه هایی که مهدی گفت. بی اختیار ترمز کردم. پیاده می شــوم تا دم در مسجد 
می روم. در بســته است اما او را حس می کنم. حسن را می گویم. بی اختیار خود 
را تا میدان شــهدا می کشم و پشت ســر تابوتی قرار می گیرم که بوی کربال 

می دهد. امروز من نیز کربالیی می شوم. 
جنگجو بازگشته تا دل مادر از تالطم بیافتد. مادر این روزها  در کما بود. حسن 
در گوش مادر نجوا می کند و پیرزن بار دیگر چشم هایش را باز می کند. اولین 

سؤال او از پرستار باالی سرش این است: حسن برگشته؟
حاال  پیرزن صاحب یک قبر در وادی رحمت است. قبر شهید حسن جنگجو.

امروز من نیز کربالیی می شوم 

فنــی و عمرانی  ارومیه- معاون 
شــهردار ارومیه گفــت: تاکنون ۴۰ 
میلیارد تومان برای مســائل عمرانی 
تأمین زیرساخت های دهکده ساحلی 
توریستی و تفریحی چی چست ارومیه 

هزینه شده است.
رضا جوان کیا با تشــریح اقدامات 
انجام شده برای توسعه این مجموعه 

اظهار داشــت: تمام امور عمرانی و اجرایی در پروژه دهکده گردشگری چی چست 
ارومیه با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی شهرداری ارومیه انجام یافته و در حال انجام 
است. وی تصریح کرد: تا آخر مهرماه سال ۹۶ دستگاه های خارجی شهر بازی دهکده 

گردشگری چی چست ارومیه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
جوان کیا تصریح کرد: دهکده گردشگری چی چست ارومیه در شش فاز طراحی 
تسنیم شده که دو فاز آن تاکنون اجرایی شده است. 

هزینه 40 میلیاردی برای توسعه
دهکده توریستی چی چست ارومیه 

اردبیــل- مدیر ســابق مقابله با 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: ســوءمدیریت عامل 
محرومیت در برخی از مناطق کشور 
بوده و چنانچه مدیریت منابع و شناخت 
ظرفیت های هر منطقه به درســتی 
انجام پذیرد، اســتان محروم و کمتر 

توسعه یافته ای را شاهد نخواهیم بود.
شــیرین احمدنیا با اشــاره به ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با آســیب های 
اجتماعی، اظهار کرد: شــکل گیری انحرافات اجتماعی و بروز بزهکاری یا جرم در 

جامعه متأثر از تفاسیر فرهنگی در جامعه است.
مدیر سابق مقابله با آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت:  چنانچه 
تصمیم بر پیشگیری آسب های اجتماعی است، مداخله در سطح علل و عوامل 
بزهکاری ضروری بوده و باید در تقویت عدالت و دربرگیرندگی عام آن تالش 
فارس شود.  

سوءمدیریت بالی جان
استان های محروم کشور است

تبریز- نایب رئیس مجلس با تأکید 
بر اهمیت ســاخت بنای بیمارستان 
جنرال تامین اجتماعی برپایه اصول 
بین المللی گفت: بیمارستان هایی که 
تا کنون در شهر تبریز ساخته شده اند 
شباهت بیشتری به زندان ها دارند تا 

بیمارستان.
مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم 

ایجاد زیرساخت های وسایل نقلیه عمومی در اطراف بیمارستان جنرال تبریز گفت: 
تأمین اجتماعی و بیمارستان موظف نیست با هزینه خود برای وسایل نقلیه شخصی 
مراجعان پارکینگ احداث کند و به جای آن می تواند زیرســاخت های حمل و نقل 
عمومی را در اطراف بیمارستان فراهم کند یا اگر تصمیم بر احداث پارکینگ گرفته 

شد به وسیله آن درآمد زایی صورت بگیرد تا سرمایه مردم به هدر نرود.
وی با تأکید بر افزایش فضاهای ورزشــی در مجموعه بیمارســتان ها گفت: ما 
خودمان دم از سالمت می زنیم ولی در وهله عمل برای سالمت جسمانی و روحی 
پرســنل و کارمندان خودمان برنامه ریزی نمی کنیم. پزشکیان گفت: هر کارمندی 
خبرآنالین برای حفظ سالمتی خود موظف است تا روزانه ورزش کند. 

بیمارستان های تبریز به زندان شبیه اند!

تبریز- اســتاندار آذربایجان شرقی 
گفت: ســرمایه گــذاری مردمی در 
پروژه های تعاونی، چرخه اقتصاد کشور 

و ملت را رونق خواهد بخشید.
اســماعیل جبارزاده با تأکید براینکه 
تالش دولت برای کاهش ســود باالی 
بانکی است، گفت: با تدبیر و تالش دولت، 
نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت که 
این اتفاق سبب، خارج شدن پول از بانک ها و سرازیر شدن آن ها به سوی تولید و سرمایه 
گذاری خواهد شد.  وی با بیان اینکه پول های خارج شده از بانک ها باید صحیح با اعتبار 
مدیریت شوند، بر عدم نتیجه مطلوب در جاگیری ایم پول ها در سکه و ارز تأکید کرد.  جبارزاده 
با بیان اینکه تعاونی ها باید در ارائه پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری جهت استفاده مردم 
برای دریافت سود باال، پیش گام باشند، اظهار کرد: مسئوالن تعاونی ها باید برای بهره بردن 
صحیح مردم از سرمایه های خود، پروژه های تولیدی و اجرایی را معرفی کنند که مردم سود 
نصر پول های خود را بیشتر از بانک ها دریافت کنند.  

تعاونی ها سرمایه های مردم را 
به سمت تولید هدایت کنند

برنامه ریزی  دفتر  معاون  اردبیل- 
کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: 
۹۰ درصــد آب کشــور در بخــش 
کشاورزی هزینه می شود که در این 
زمینــه نیازمند تعادل بخشــی منابع 
آبی هســتیم تا بتوانیم در این زمینه 
مشکالت و موانع موجود را به حداقل 

برسانیم.
هدایت فهیمی اظهار داشــت: ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی هزینه 
می شود که این رقم بزرگی اســت و در این زمینه نیازمند تعادل بخشی منابع آبی 

هستیم تا بتوانیم در این زمینه مشکالت و موانع موجود را به حداقل برسانیم.
وی افزود: توسعه روستاها یکی از مهم ترین اهدافی است که ما با جدیت به دنبال 
آن هســتیم و سعی بر این است در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال است بتوانیم به تمامی اهداف خود در این زمینه دست یابیم و شرایط مناسبی 

را برای رشد و آبادانی روستاها فراهم کنیم.
معــاون دفتر برنامه ریــزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفــت: باید به اجرای 
تسنیم برنامه های تعادل بخشی منابع آبی توجه کنیم. 

۹0 درصد آب در کشاورزی هزینه می شود

ارومیــه- نماینده مــردم ارومیه 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
فراکســیون ترک زبانــان مجلس از 
معرفی وزیر پیشنهادی علوم از خطه 

آذربایجان استقبال می کند.
ســید هادی بهادری اظهار کرد: 
فراکسیون ترک زبانان از افرادی که 
توانمند بوده و در عین حال از منطقه 
آذربایجان باشند کاماًل حمایت خواهد کرد و در این صورت نگاه منطقه آذربایجان به 

کابینه نیز مثبت خواهد بود.
وی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی علوم باید چهره ملی در سطح دانشگاه ها بوده و 
سوابق مدیریتی دانشگاهی و علمی موفق و  توانمندی در حوزه های مختلف وزارت 
علوم داشته باشد که با این اوصاف گزینه های مناسبی می توان از خطه آذربایجان 
ایسنا برای تصدی این وزارت معرفی کرد.  

حمایت فراکسیون ترک زبانان 
از معرفی وزیر آذربایجانی
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استاد دانشگاه مینه سوتا، اتهام زنی های دولت 
ترامپ درباره برجام را نشــانه ناآگاهی از عواقب 
چنین رویکردی دانست و گفت: آمریکا با نیت 
جانبداری از رژیم صهیونیستی، نقض روح برجام 

را تکرار می کند.
ویلیام اومن بیمن درباره ســخنان نیکی هیلی 
گفت: همین که او یک مؤسسه دست راستی را 
که در 40 ســال گذشته جز ضدیت و دشمنی با 
ایران کار دیگری نکرده، برای سخنرانی تبلیغاتی 

خود انتخاب کرد، هدف او را مشخص می کند.
این تحلیلگر سیاسی اضافه کرد: همه مجادالتی 
که در دولت تازه آمریکا بر ســر توافقنامه هسته 
ای و موضوع پایبندی ایران به آن می شــنویم، 
بر اساس یک منطق غلط بنا شده است؛ این که 
چون آمریکا از یک توافق جهانی که پنج کشور 
دیگر هم در شــکل گرفتن آن سهیم بوده اند، 
راضی نیست؛ پس این توافق، توافقنامه غلطی 

است.
وی اضافه کرد: استدالل و شکایت عمده ای که 
گرداننــدگان دولت آمریکا مطرح می کنند، این 
است که ایران به آزمایش های موشکی اقدام می 
کند که حق مسلم و غیر قابل انکار ایران است و 
این اقدام در هیچ جایی از برجام ناقض توافقنامه، 

شناخته نشده است.
وی با اشاره به موارد مطرح شده درباره حزب اهلل 
لبنان نیز توضیح داد: آمریکا عماًل با نیت حمایت 
و جانبداری از اسرائیل )رژیم صهیونیستی( کمک 
و حمایــت ایران در مورد حزب اهلل لبنان را یک 
اقدام نادرست بین المللی می شمارد و بار دیگر با 
این بهانه، اتهام نقض روح برجام را تکرار می کند.

بیمن با بیان این که یقین دارم ایران از ابتدا هم 
هرگز به دنبال سالح هسته ای نبوده است، گفت: 
لغو همــه تحریم های بین المللی و بازگرداندن 
پول های مصادره شــده یکی از شروط پذیرش 
توافقنامه از ســوی ایران بوده است؛ اکنون کره 
شمالی به وضوح می بیند، آمریکا نه تنها خیال 
عمل کردن به تعهدات خود را ندارد، بلکه با بهانه 
جویی ها و زورگویی ها، خطر به هم خوردن این 
ایرنا توافقنامه را نیز افزایش می دهد. 

اسرائیل از کاخ سفید 
خواست به خاطر ایران به 

کره شمالی جواب دهد
با وجود اختالفات شدید داخلی در اسرائیل، 
ایــن دولت عبری به نحو چشــم گیری به 
بحران بین کره شمالی و آمریکا نظر داشته 
و نگرانی عمیقی نسبت به وقوع جنگ بین 

این دو دولت دارد.
موشــه یعلون، وزیــر امنیت اســرائیل، در 
حساب توئیتر خود در این باره نوشت: پاسخ 
جامعه بین الملل به اقدامات کره شمالی بر 
روی رفتارهای ایــران در آینده نزدیک نیز 
ســایه می اندازد. با اینکه آزمایش موشکی 
کــره به ما مربوط نمی شــود، امــا باید از 

پیامدهای آن بیمناک باشیم«
یک روزنامه اســرائیلی به نقل از یک مقام 
بلند پایه صهیونیستی در این خصوص آورده 
اســت: مذاکرات با کره شمالی به مدت دو 
سال طول کشــید اما به نتیجه ای نرسید، 
از این رو ممکن اســت چنین شــرایطی در 
مــورد ایران نیز تکرار شــود، باید از تجربه 
کره شــمالی درس بگیریم تا به ایران اجازه 

رفتار مشابهی را ندهیم.
اســرائیلی هــا نگــران آن هســتند کــه 
خویشــتن داری آمریکا در مورد اقدامات کره 
شــمالی و ندادن پاســخ دندان شکن به آن، 
حامل پیامی برای تهران باشد مبنی بر اینکه 
دولتی که اصرار به داشــتن سالح هسته ای 
دارد، بایــد مانند کره عمل کنــد، حتی اگر 

دولتی مثل آمریکا با آن مخالف باشد.
مسئوالن اســرائیلی ضمن بیان این مطلب 
که رفتار کره شــمالی در مورد اســتفاده از 
سالح هسته ای می تواند الهام بخش ایران 
باشد، ایاالت متحده را به توجه جدی تر به 
تشــنج ایجاد شده توســط کره، و پر کردن 
خألهایــی کــه در نتیجه حضــور کمرنگ 
آمریــکا در خاورمیانــه بوجود آمده اســت 
انتخاب فراخوانــد    نــد. 

یادداشت 

اتهام زنی به برجام 
برای حمایت از رژیم 

صهیونیستی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دنبال تأکید رئیس جمهور تردد شبانه 
اتوبوس برای اردوهای دانــش آموزی را تا تدوین آیین نامه جدید 

اردو ها لغو کردیم، اما اردوهای دانش آموزی ادامه دارد.
سید محمد بطحایی گفت: در جلســه ای با نمایندگان مجلس در 
کمیسیون آموزش مقرر شد کمیته ای متشکل از تعدادی از اعضای 
کمیســیون آموزش و پرورش و عمران موضوع را پیگیری کنند و 

تکالیفی برای دستگاه ها مشخص شد.
وی افزود: قرار شد بازنگری ضوابط و مقررات درباره اردوهای دانش 
آموزی با ســرعت بیشتری انجام شود و در این بازنگری از پلیس و 
وزارت راه در تدوین آیین نامه استفاده شود. مسئوالن قضایی هم وارد 
ماجرا شــده اند و اطالعاتی که الزم است در اختیارشان قرار گرفته 
است تا به طور شفاف عواملی که باعث بروز این سانحه بوده روشن 
الف شود. 

اردوهای دانش آموزی
 لغو نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر این که دیوان محاسبات توانست حدود 12 میلیارد تومان 
از وجوه حقوق های نامتعارف را به بیت المال بازگرداند، گفت: این 
دیوان در مساله حقوق های نامتعارف به خوبی و قانونی اقدام کرده 

است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهارکرد: دیوان محاســبات اقدام 
قانونی خود را درباره پرونده حقوق های نجومی انجام داده اســت، 
باوجود این که اخذ حقوق های نامتعارف مستند بر قانون بوده است و 
البته حداقل می توان در خوش بینانه ترین حالت این باشد که قصد 

ارتکاب جرم نداشته اند ولی خطایی صورت گرفته است.
وی گفت: دیوان محاســبات تا جایی که می توانست از بیت المال 
دفاع کرد و فردی را تبرئه نکرد، باوجود این که می توانست این کار 
ایرنا را بکند.  

دیوان محاسبات بخشی از
حقوق های نامتعارف را  بازگرداند

آغاز تبلیغات برگزاری همه پرسی
 استقالل کردستان عراق 

کمپین تبلیغاتی برای برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق به 
شکل رسمی از سه شنبه آغاز شد و قرار است تا 22 سپتامبر ادامه 
داشته باشد. کمیته عالی انتخابات و همه پرسی در اقلیم کردستان 
عراق اخیرا اعالم کرد: کمپین تبلیغاتی از پنجم سپتامبر به مدت 
1۸ روز آغاز می شود در همین راستا، دفتر انتخابات و همه پرسی 
در اســتان کرکوک اعالم کرد: کمیته انتخابات تمامی مقدمات 
لجســتیکی برای برگزاری همه پرسی را به پایان رسانده و حدود 

۹2۶ هزار تن در این همه پرسی شرکت خواهند کرد.
وی گفت: در این همه پرســی تمامی ساکنان کرکوک شرکت 
ایسنا خواهند کرد. 

پرتاب گوجه فرنگی به سمت مرکل
مخالفان صدراعظم آلمان در جریان رقابت های انتخاباتی به 
سمت وی گوجه فرنگی پرتاب کردند. در جریان مراسمی که 
حدود 40 دقیقه طول کشید، شعارهایی مانند »خائن به ملت«، 
»منافق« و »دروغگو« خطاب به مرکل سر داده شد و مخالفان 
وی سعی کردن با دســت زدن و سوت زدن محیط را متشنج 
کنند. هنوز مشخص نیست که چه کسی این کار را انجام داده 
است اما گروه های راست گرای افراطی و هواداران گروه آلترناتیو 
برای آلمان )AFD( مسئول چنین اقداماتی شناخته می شوند. 
ترتیب دهندگان این مراســم شمار شرکت کنندگان را حدود 3 
هزار نفر اعالم کرده اند. اقدامــات این چنینی در اعتراض به 
فارس سیاست های مهاجرتی مرکل صورت می گیرند. 

زمان تمرکز بر مذاکره با کره شمالی نیست 
سخنگوی کاخ ســفید گفت: اولویت دولت واشنگتن خلع سالح 
هسته ای در شبه جزیره کره بوده و اکنون فرصت نیست که زمان 

زیادی را با تمرکز بر مذاکره با کره شمالی گذراند.
سارا ســندرز گفت: اولویت واشینگتن خلع ســالح هسته ای در 

شبه جزیره کره و حفاظت از شهروندان ایاالت متحده است.
ســندرز تصریح کرد: دولت آمریکا قصد دارد اقدامات شدیدی، چه 
از منظر دیپلماتیک، چه از منظر اقتصادی علیه پیونگ یانگ در پی 

گیرد.
او با توصیف کره شمالی به عنوان »تهدیدی جهانی« از کشورهای 
جهان، از جمله روسیه و چین خواست اقدامات بیشتری در قبال آن 
ایسنا انجام دهند. 

وزیر خارجه سعودی سخنان ظریف را خنده دار خواند
وزیر خارجه سعودی گفت: تماس های دیپلماتیک با ایران برای اقدامات 
حج، بیانگر عادی سازی روابط میان دو کشور نیست و ارتباطی به مسائل 

سیاسی ندارد.
عادل الجبیر گفت: ایران اگر خواهان نزدیکی روابط با عربستان سعودی 
باشد باید سیاســت هایش را تغییر دهد و به قوانین بین المللی احترام 

بگذارد.
عادل الجبیر گفت: سخنان وزیر خارجه ایران درباره عادی سازی روابط 

با سعودی، خنده دار است. 
وی مدعی شــد: ایران از طریق حزب اهلل لبنان و حمالت تروریستی، 
منطقه را بی ثبات می کند. عادل الجبیر همچنین گفت: هیچ جدیتی از 
عصرایران سوی ایران برای گفتگو و همکاری دیپلماتیک نمی بینیم. 

یادداشت 

یک فعال سیاسی  با اشاره به اینکه تا زمانی که احزاب فراگیر تشکیل 
نشــده است فعالیت سیاسی در قالب جبهه ها باید ادامه یابد، گفت: 
جریان اصالحات و اصولگرایی باید به سمت تشکیل حزب فراگیر 

حرکت کنند.
عبــداهلل ناصری در ارزیابی از عملکرد جریان اصالح طلبی در چند 
سال اخیر با بیان اینکه عملکرد شورای سیاستگذاری را در مجموع 
موفق می دانم اظهار کرد: عملکرد این شورا موجب موفقیت کامل 

اصالح طلبان در انتخابات شوراها و مجلس شد.
وی در ادامه افزود: شورای سیاستگذاری نهادی نوپا است که برای 
انتخابات ۹4 با تقاضای احزاب و شخصیت های اصالح طلب از رهبر 
جریان اصالحات شــکل گرفت. به هر حال شورای سیاستگذاری 
همانند هر تشکیالتی دارای نقاط قوت و ضعف است که باید نقاط 
ایسنا قوت تقویت شده و نقاط ضعف آسیب شناسی شود. 

عملکرد شورای سیاستگذاری
 اصالح طلبان موفق است

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه توئیت خود نوشــت: 
در هیأت دولت معاون اول رییس جمهوری به وزارت کشــور برای 

ساماندهی کارت های هوشمند متعدد دستگاه ها دستور داد.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: ارائه کارت های هوشمند متعدد توسط 
دستگاه ها به مردم باعث هدررفت بودجه کشور و یکی از دلیل های 

تحقق نیافتن یکپارچگی در دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر می 

کند و قدرت تجمیع خدمات را ندارد.
به باور وی، نتیجه این اقدام سردرگمی بیشتر مردم در مراجعه های 
اداری اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یادآوری کرد: کارت 
ملی هوشــمند که توسط سازمان ثبت احوال صادر می شود قابلیت 
تجمیع خدمات سایر دستگاه ها را در خود دارد و امیدوارم این اتفاق 
ایرنا سریع تر صورت پذیرد. 

وزارت کشور مسئول ساماندهی 
کارت های هوشمند شد

سخنان نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره 
برجام و ادعای نقض آن توسط ایران، با واکنش گسترده و 

 انتقادآمیز محافل سیاسی در آمریکا روبرو شد.
ســناتور بن کاردن، نماینده دمکرات مریلند روز گذشته با 
ابراز نگرانی از ســخنان نیکی هیلی، کاخ سفید را  متهم به 

سیاسی کاری علیه برجام کرد. 
وی گفت: این اشتباه خواهد بود اگر آمریکا دست به اقدام 
یکجانبه، خصوصا با انگیزه سیاســی برای خروج از  توافق 

هسته ای با ایران بزند. 
این عضــو کمیته روابط خارجی ســنا افــزود: دولت باید 
تصمیم خود را بر واقعیت ها بنا کند و نه بر اساس مسایلی 

سیاسی. 
در مقابل ســناتور جمهوریخواه باب کورکر گفت: سخنان 

نیکی هیلی را تحولی بر خالف برجام نمی داند. 
وی در ســخنانی پر ابهام گفت: هیلی تنها سازوکار قانونی 

اعالم پایبندی را که کنگره تأیید کرده است بیان کرد. 
از ســوی دیگر بن رودز، مشــاور امنیت ملی باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در صفحه توییتر خود به نیکی 
هیلی  یادآور شــد: توافق هسته ای با ایران صرفا مربوط به 
موضوع هســته ای بوده است و مسایل دیگر را در بر نمی 

گیرد. 
وی نوشــت: توافق با ایران تنها به برنامه هسته ای مربوط 

بوده و ایران نیز به آن پایبند بوده است. 
ژرارد آرود، سفیر فرانســه در آمریکا نیز واکنشی مشابه به 
سخنان هیلی نشــان داد و نوشت: توافق هسته  ای درباره 
موضوع اتمی بوده اســت و نه چیز دیگــری. تا اینجا نیز 
ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق شــده پایبند بوده 

است. 
 ریچار نفیــو، مذاکره کننده ســابق آمریکایی نیز به دولت 
ترامپ هشدار داد: در صورتی که بدون هیچ دلیل موجهی 
ایران را  ناقض برجام اعالم کنــد، در آینده از این تصمیم 

خود پشیمان خواهد شد. 
نفیو با تأکیــد بر اینکه دولت ترامپ مــدارک کافی برای 
اعــالم عدم پایبنــدی ایران ندارد در صفحــه توییتر خود 
نوشــت: آنها هیــچ  ذهنیت و برنامه ای برای حل مســاله 
ایرنا هســته ای پس از خروج از برجام ندارند.  

واکنشهایانتقادآمیزدرآمریکابهسخنانضدایرانینیکیهیلی
رئیس جمهور گفت: به عنوان یک کشــور مســلمان در برابر 
مظلومان احســاس وظیفه و کمک رســانی می کنیم و دولت 
میانمــار را دعوت می کنیــم جلوی جنایات وحشــیانه علیه 

مسلمانان را بگیرد.
روحانی خاطرنشــان کرد: در عراق وقتی شیعه و سنی در کنار 
هم قرار می گیرند می توانند تلعفر را آزاد کنند و در سوریه زمانی 
که کنار هم قرار می گیرند حلب آزاد می شــود و حصر دیرالزور 
می شــکند و با این اتحاد اســت که در لبنان ارتفاعات مرزی 

عرسال آزاد می شود.
رئیس جمهــور افــزود: جایی که شــیعه و ســنی در موضوع 
فلسطین کنار هم قرار می گیرند، شاهد پیروزی در مقابل رژیم 
صهیونیستی هستیم  و زمانی که مقاومت لبنان در کنار حماس 
و شیعه و سنی کنار یکدیگر قرار می گیرند، هم غزه پیروز شد 

و هم مقاومت لبنان به پیروزی دست یافت.
وی با تأکید بر اینکه ثبات و امنیت در منطقه و جهان اسالم، 
نیازمند اتحاد است، گفت: چرا باید کشورهای همسایه جنوبی 
مدام از غرب، تســلیحات نظامی خریداری  کنند و مســابقات 
تسلیحاتی در منطقه راه بیندازند در حالی که قطعاً این سالح ها 

برای مبارزه با دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی نیست.
روحانی گفت: تهدید کشــورهایی که به ســالح اتمی دست 
یافته اند، بازی بســیار خطرناکی برای کل جهان اســت؛ لذا 
معتقدیم در این عرصه حل و فصل مشــکالت باید با مذاکره 

و گفتگو باشد.

روحانی بــا تأکید بر اینکه تفاوتی بین مردم میانمار و ســایر 
مســلمانان جهان وجود ندارد، اظهار داشت: ما به عنوان یک 
کشــور مســلمان و انقالبی در برابر مظلومین عالم حتی اگر 
مســلمان هم نباشند، احساس وظیفه و کمک رسانی می کنیم 
و دولــت میانمار را دعوت می کنیم، جلوی جنایات وحشــیانه 
علیه مســلمانان را بگیرد و از کشورهای همسایه و مسلمان 
می خواهیم که در این زمینه به مردم آواره میانمار کمک کنند 
و از سازمان ملل نیز می خواهیم که وظیفه و مسئولیت خود را 
در این زمینه انجام دهد و در دنیای اسالم نیز بایستی از لحاظ 
سیاســی و انسانی به مردم میانمار کمک کنند و در این راستا 
جمهوری اسالمی ایران و مشخصاً هالل احمر آماده است تا در 
زمینه اسکان و رسیدگی به مردم آسیب دیده کمک های الزم را 
ایسنا مبذول دارد. 

تهدیدبایدازمناسباتجهانیحذفشود

رییس کمیته امداد گفت: وظیفه اصلی کمیته امداد توانمندسازی و 
ایجاد اشتغال برای شهروندانی است که تحت پوشش این نهاد قرار 
دارند. پرویز فتاح در مورد فعالیت ها و راهبردهای این نهاد برای مبارزه 
با فقر و بیکاری در بین شهروندانی که تحت پوشش کمیته قرار دارند 
گفت: ما در کمیته امداد نمی خواهیم فقیرپروری کنیم، همکاران ما 
سعی دارند با ایجاد اشتغال در مناطق محروم به مبارز با فقر و بیکاری 
بروند. او ادامه می دهد: باید توجه داشته باشید که یکی از مهمترین 
ماموریت های کمیته امداد ایجاد اشــتغال در الیه های مختلف افراد 
تحت پوشش خود است. اگر بخواهیم نقطه قوت کمیته امداد را برای 
مردم و مسئوالن تشریج کنیم باید به توانمندسازی شهروندان تحت 
پوشش و اینکه آنها اکنون توانستند روی پای خود بایستند؛ اشاره کنیم.

رییس کمیته امداد گفت: کمیته امداد مأموریت تأمین اجتماعی دارد، 
این موضوع در همه کشورها وجود دارد ولی در کشور ما به کمیته امداد 
ایلنا معروف است.  

ایجاد اشتغال مهم ترین 
مأموریت کمیته امداد است

دفتــر مقام معظم رهبری به نامه مولــوی عبدالحمید که در آن 
نسبت به برخی تبعیض ها انتقاد کرده بود، پاسخ داد.

در نامه دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ  به انتقادات آمده است:
همه ارکان جمهوری اســالمی موظفند بر اساس معارف دینی و 
قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم 
و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم 
در کنار هم و در صفوف فشــرده و واحدی به سربلندی و عزت 
ایران اسالمی بیندیشــند و در راه آن تالش کنند و اجازه ندهند 
دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف 

واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.
بــه این امید کــه با الهام از تعالیم اســالمی و تمســک به 
اصول قانون اساســی همــه ما به عنوان ایرانــی بتوانیم در 
جهت اعتالی کشــور و تأمین منافع ملی و تحکیم وحدت و 
انتخاب یکپارچگــی گام  برداریــم. 

پاسخ رهبر معظم انقالب به
 نامه مولوی عبدالحمید

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: تالش مدیریت 
جدید بر این است که با افزایش کیفیت در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری حرکت کنیم. علی اکبر والیتی اظهار داشت: دانشگاه 
آزاد اسالمی یکی از پدیده های مهم انقالب اسالمی است، با تأکید 
بر پسوند اسالمی که مورد تایید امام خمینی)ره( هم بوده است. این 
دانشگاه نه خصوصی و نه دولتی است و متعلق به تمام مردم است. 
وی افزود: تالش مدیریت جدید بر این است که با افزایش کیفیت در 
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم و تأکید بر این 
اســت که افراد با استعداد که مشکل مالی دارند، بتوانند در دانشگاه 
تحصیل کنند و همچنین جذب نخبگان و بورسیه کردن افراد مستعد 
از مهمترین مواردی اســت که مانع از فرار مغزها می شود. والیتی 
خاطرنشان کرد: خالی بودن صندلی ها به معنای ورشکستی نیست 
و در تمام دانشگاه ها صندلی خالی وجود دارد، برنامه ما این است که 
تسنیم بعضی رشته ها را جای بعضی دیگر لحاظ کنیم. 

خالی بودن صندلی ها 
 به معنای ورشکستگی نیست

کارشناسان شیمیایی سازمان ملل رســماً دولت سوریه را به انجام 
حمالت شیمیایی در منطقه خان شــیخون در جنوب ادلب متهم 
کردنــد؛ اتهامی که می تواند پیامدهای جدی برای دولت ســوریه 
داشته باشد. در گزارش مشترک بازرسان سازمان ملل و سازمان منع 
گسترش تسلیحات شیمیایی درباره حمالت سوریه ادعا شد: دولت 

سوریه مسئول هفت حمله شیمیایی در این کشور بوده است.
کارشناسان می گویند: دولت ســوریه در خان شیخون از گاز سمی 
سارین استفاده کرده است؛ حمله ای که ده ها کشته برجای گذاشت و 
انتقادات شدید بین المللی به دنبال داشت و در نهایت به حمله موشکی 

آمریکا به یک فرودگاه نظامی ارتش سوریه انجامید.
هم سازمان ملل و هم آمریکا تأکید کرده اند: عوامل حمالت شیمیایی 
در سوریه را مورد پیگرد قرار خواهند داد و انتشار این گزارش می تواند 
به دست آویزی برای آنها جهت اعمال فشارهای بین المللی بیشتر و 
ایسنا حتی تحرکات نظامی علیه دولت دمشق تبدیل شود. 

سازمان ملل رسمًا دولت سوریه را 
به انجام حمالت شیمیایی متهم کرد
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شاید شما نیز به کرات عکس بسیجی 
نوجوانی را دیده باشید که اسلحه به دست 
میان گل و الی در حال ســینه خیز رفتن 
اســت. با چهره ای صبور و گل آلود که در 
خیلی جاها به عنوان نمــادی از مقاومت 
جوانان ایرانی و شــهیدان کم سن و سال 
به کار می رود و به تصور خیلی ها مربوط به 
شهید حسین فهمیده است. او شهید حسن 
جنگجو است. شهیدی از فهمیدگان شهر 
تبریز که به راســتی نمادی از سلحشوری 
و دالوری نوجوانــان و دانش آموزان غیور 

ایران است.

روایتی از حسین جنگجو:
درباره ســال 59 که جنگ شــروع شد 
به آن صــورت اعزام منظم در تبریز وجود 
نداشت. حســن، بنده و ســایر برادران در 
مسجد حاج ولی فعالیت می کردیم. تقریبًا 
9 نفر از برادران مســجد از جمله حســن 
هماهنگ شدند و به سوی دزفول حرکت 
کردیم. این 9 نفر رفته بودند و جایی را که 
برای آموزش مهیا شده بود پیدا کرده بودند و 
در آنجا دوره آموزشی دیده بودند. با توجه به 
اینکه شهید جنگجو از لحاظ ظاهر ضعیف 
بود و قد کوتاهی داشت، بعد از آموزش مانع 
از اعزام ایشــان به خط مقدم شده بودند؛ 
ناچار به تبریز برگشــته و مدتی را در جهاد 
سازندگی مشــغول کار شدند. هنوز دو ماه 
از شروع کارشان در جهاد نگذشته بود که 
نتوانستند تحمل کنند و به همراه چند تن 
از دوستان رفته بودند و با شهید چمران آشنا 
شــده و به گروه جنگ های نامنظم ملحق 
شــده بودند. درباره نحوه آشنایی ایشان با 
شــهید چمران اطالع چندانی ندارم، ولی 
همین قدر گفته باشم که تا آخرین روزهای 
زندگی شهید چمران با ایشان بودند. البته 
روز شــهادت دکتر چمران ایشان در تبریز 
در مرخصی بودند که به محض شــنیدن 
خبر شهادت دکتر دوباره به جبهه برگشتند. 
ایشــان همیشــه قبل از اعزام به جبهه از 
والدین خودشان اجازه می گرفتند و همیشه 

مادرشان با کمال میل اجازه می دادند.
ایشــان برای بــار دوم که بــه عنوان 
رزمنده اعزام شــدند، در جبهه ماندند و در 
اکثر عملیات ها حضور داشتند، از جمله در 
عملیات فتح المبین که به شــدت زخمی 
شــده بودند؛ به طوری که جای سالمی در 
بدنشــان نمانده بود. تــا اینکه در عملیات 
والفجر 4، تمام بدنشــان زخمی شــده و 
تعدادی از انگشتان پایشان شکسته بود و 
در بیمارستان سینا تبریز بستری شده بودند. 
بعــد از چند روز که کمی حال شــان بهتر 
شده بود به منزل برگشتند. هنوز پای شان 
کاماًل خوب نشــده بود که متوجه شدیم 
می خواهند بــه جبهه برگردند. اهل خانه و 
دوستان اصرار کردیم که صبر کنند و بعد 

از بهبودی کامل برگردند. ولی ایشان گفتند 
که االن به ایشــان احتیاج است و اگر هم 
پوتین پایشان را ناراحت کند مجبور است با 
پای برهنه هم که شده برگردد. همان طور 
که خودشان گفته بودند و دوستان شان هم 
تعریف می کردند بعد از یک ماه که از تبریز 
حرکت کرده بودند عملیات خیبر شروع شده 
بود. در عملیات هم با پای برهنه شــرکت 
کــرده بودند که باألخره در این عملیات به 
محاصره دشمن درآمدند و با عده کمی که 
داشتند در رکاب شهید بزرگوار شهید حمید 
باکری جانشین فرماندهی لشکر 31 عشورا 
تا آخرین لحظــه مقاومت کرده و به درجه 
رفیع شــهادت نایل آمده بودند که جنازه 

ایشان نیز برنگشت.
درباره خصوصیات اخالقی ایشان، باید 
عرض کنم که شــخصی بســیار مقید و 
متعهد به مســایل مذهبی و دینی بودند و 

در انقالب در تظاهرات و مبارزات خیابانی و 
بعد از انقالب در راهپیمایی ها شرکت بسیار 
فعال داشتند. حتی یک بار همراه دوستش 
در خیابان مورد تعقیب مزدوران شــاه قرار 
می گیرند و خوشبختانه اعالمیه هایی را که 
همراه داشتند در یک خرابه پنهان می کنند 
و بعد دستگیر می شوند و هنگامی که مطلع 
شدیم تمام اعالمیه ها و عکس هایی را که 
در منزل موجود بــود از خانه خارج کردیم. 
البته بعد از 24 ســاعت آزادشــان کردند. 
خاطره دیگری هم دارم که مربوط می شود 
بــه 26 دی ماه 57 که شــاه از ایران فرار 
کرده بود،ساعت 2 بود که رادیو اعالم کرد؛ 
شــاه برای اســتراحت به خارج سفر کرده 
اســت. فردای آن روز مردم شروع به پایین 
کشیدن مجســمه های شاه از سطح شهر 
کردند. در یکی از موارد، شهید جنگجو رفته 
بود باالی یکی از مجسمه ها و نشسته بود 
روی دوش مجسمه، همینطور که مردم با 
طناب مجسمه را پایین می کشیدند حسن 
هم با مجســمه افتاده بود توی حوض آب 
که دیدیم سراپا خیس و در حال لرزیدن به 

خانه آمد.
عکس قبل از اینکه ایشان شهید شوند 

در سطح کشور و حتی جهان به عنوان الگو 
و نمونه مقاومت پخش شده بود. ولی بنده 
اولین بار عکس را در یکی از مجالت دیدم.

بعــد از اینکه با آن وضــع مجروح به 
جبهه رفتند و عملیات خیبر شــروع شد، 
طبیعی اســت نگران او بودیم. حدود هفده 
نفر از بچه های محلــه ما در این عملیات 
شرکت کرده بودند که بعد از یک ماه و نیم 
خبری از هیچکدام آنها نبود، تا اینکه گفتند 
برایشان مراسم عزاداری بگیریم. البته اغلب 
پیکرهای آن هفده نفر برگشته اند ولی هنوز 
تعداد کمی از آنها مانده که شهید جنگجو 

یکی از آنهاست.
روایت مادر شهید:

شهید جنگجو به واقع تبلور یک بسیجی 
مؤمن بودند. به نماز بسیار اهمیت می دادند 
و نمازهای شان را به جماعت اقامه می کردند 
و بسیار نماز شب می خواندند هر موقع برای 
مرخصی می آمدند مادرشان را برای زیارت 
حضرت ثامن االئمه می بردند. در منزل، یک 
بار عصبانیت و اخم کردن ایشان را ندیدیم، 
همیشه بشاش و خوش رو بودند؛ همین االن 
هم اهالی محل از ایشان به عنوان فرد نمونه 
و فوق العاده یاد می کنند. در اوایل به خاطر 

اینکه پدرشــان مریض بودند ایشان برای 
اینکه گذران زندگی برای من آسان تر باشد، 
در کنــار درس خواندن، در یک کارگاه کار 
می کرد. یک روز در اوایل انقالب از سرکار 
که آمد نشست و شروع کرد به گریه کردن 
و اظهار کرد: دیگر نمی خواهد در آن کارگاه 
کار کند. وقتی علت را پرسیدیم، جواب داد: 
آنجا به انقالب و اسالم بد می گویند و دل 
من می گیرد. در سال 59 که جنگ شروع 
شد، یک روز نشسته بودیم که آمد و بدون 
مقدمه مسئله جبهه رفتنش را مطرح کرد 
و از من ســراغ پدرش را گرفت، من گفتم 
پدرت سرکار است. خودم همراهش رفتم 
و رضایت نامه را امضا کــردم. فردای آن 
روز همگی باهم به جبهه اعزام شدیم که 
بعدها با شــهید دکتر چمران آشنا شده بود 
و به گروه آنها پیوسته بود. یک بار که برای 
مرخصی آمــده بود، به من و پدرش گفت: 
می خواهد ما را به مشهد ببرد. پدر مرحومش 

گفت: من تازه از خراسان برگشته ام، شما 
می توانید باهم بروید. باألخره من و حسن 
با هم به مشهد رفتیم. یک روز عصر که در 
حرم نشسته بودم و دعا می خواندم، حسن 
آمد و کنار من نشست و با خوشحالی گفت: 
مادر جان از آن قفل هایی که به پنجره فوالد 
می بندند، من هم دیروز یک قفل بســته 
بودم، ولی امروز قفل باز شده. پرسیدم برای 
چه مطلبی ایــن کار را کرده بودی؟ جواب 
داد: برای اینکه ببینم شــهادت نصیب من 
خواهد شد یا نه؟و حاال باز شده است. گفتم: 
بسیار خوب اســت، ولی اگر همه بروند و 
شهید شوند آن وقت چه کسی می خواهد در 
مقابل دشمن بایستد؟ جواب داد: کسی که 
لیاقت داشته باشد با دشمنش نبرد می کند و 

باألخره جانش را به خدا می فروشد. 
یــک بار هم که زخمی شــده بود و در 
بیمارســتان بستری شــده بود من بسیار 
نگران بودم، وقتی به بالینش رفتیم سرش 
را از زیر لحاف بیرون آورد و خطاب به من 
گفت: مادر جان، نترس هیچ اتفاقی نیفتاده 
اســت، ولی از یک چیز ناراحتم و آن اینکه 
چرا خداوند مرا الیق نمی داند و مرا مهمان 

خود نمی کند. 

یک روز هم که به جبهه برمی گشــت 
)آخرین بار( گفــت: اگر جنازه من برنگردد 
ناراحت نمی شــوی؟ گفتم: به هر مقامی 
که برســی برایم شیرین اســت، ولی دلم 
نمی خواهد اسیر شوی. بعد از هر عملیات 
معمواًل تلفــن می کرد. ولی بعد از عملیات 
خیبر هرچقدر منتظر ماندیــم از او خبری 
نشــد. یک روز صبح پدر مرحومش به من 
گفت: حسن شهید شده است.گفتم: از کجا 
فهمیدی؟ جواب داد: در خواب دیدم حسن 
و دوســتانش جلو مسجد نشسته اند. به او 
گفتم از جبهه آمده ای نمی خواهی به خانه 
بیایی؟به من جــواب داد: نمی توانم بیایم، 
چون سر و صورتم زخمی شده است. البته 
من خودم ته دلم خبردار شــده بودم. شب 
که شــد، وضو گرفتم و دعا کردم که اگر 
حسن شهید شده خداوند به من صبر بدهد. 
از آن لحظه به بعــد آرامش خاصی بر دل 

من حکم فرما شــد تا اینکه خبر شهادتش 
را دادند. همیشــه قبل از اینکه اعزام شود 
ســفارش نماز جمعه را می کرد. می گفت: 
مبادا یک لحظه از اینها غافل شوید، تأکید 
می کرد: اگر جنازه من برنگردد، بروید بر سر 
قبر رفقــا و برادرانم، آنها هیچ فرقی با من 
ندارند. بعد از شهادتش بارها او را در خواب 
دیده ام. یک بار دیدم در اتاق بغلی نشسته 
اســت و دارد چیزی می نویسد. خوشحال 
شدم و خواستم بروم کنارش، همین که وارد 
شدم دیدم یک کبوتر سفید روی سقف اتاق  
پرپر می زند، هرچقدر خواستم آن را بگیرم 
نتوانستم، صدایش کردم، صدای او را شنیدم 
که می گفت: دوســتانم منتظر من هستند 
نمی توانم بمانم. چند بار هم به خوابم آمده و 
ما را به صبر و استقامت دعوت کرده است. 
یک بار هم بــه خواب خواهرش آمده بود، 
خواهرش می گوید: هر چقدر صدایش کردم 
کنار من نیامد، با خودم گفتم، حسن کوکو را 
خیلی دوست دارد. رفتم و کوکو پختم و در 
یک بشقاب برایش آوردم و گفتم اگر بیایی 
کوکو را به تو خواهم داد. جواب داد که اینها 
در مقابل غذاهای بهشت چیزی نیست، بعد 

خداحافظی کرد و رفت. 

حسن از آمپول می ترسید. هنگامی که در 
بیمارستان بستری بود دکتر ها می خواستند 
برایش آمپول بزنند.یک نفر دست و پایش 
را می گرفت تا بتوانند آمپولش را بزنند. یک 
روز دکتر به او گفت: تو که این همه ترکش 
و زخم در بدنت داری، از آمپول می ترسی؟ 
حسن اول به شــوخی جواب داد: ترکش 
وقتی می آید خبر نمی کند و نمی گوید من 
دارم می آیــم. ولی من می بینم تو آمپول را 
در دستت گرفته ای و به طرف من می آیی. 
ولی بعد گفــت: آنجا حال و هوایش خیلی 

فرق دارد.

وصیت نامه بسیجی قهرمان 
شهید حسن جنگجو

ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم     
)قرآن مجید(  

ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد       
شهید نظر می کند به وجه ا...       

)امام خمینی(
اینجانب، حسن جنگجو، فرزند محمد 
جنگجو، بــرای لبیک گفتن به فرمان امام 
زمان و نائــب برحقش امــام خمینی،به 
جبهه های حق علیه باطل اعزام شــدم و 
از خداونــد متعال می خواهــم که به همه 
رزمنــدگان جمهوری اســالمی پیروزی 
نصیب کند و برای تمام مسلمین جهان و 
مخصوصاً به مســلمانان ایران زیارت حرم 
پرصفای امام حسین )ع( را نصیب کند. از 
خداوند می خواهم که در راه اسالم برای من 
هم شهادت نصیب کند.من از پدر و مادرم 
می خواهم مرا حالل بکنند و اگر شــهادت 
نصیبم شد برایم گریه نکنند و لباس سیاه 
نپوشــند. اگر جنازه من برنگشت ناراحت 
نشوند و به عوض آن سر قبر شهدای دیگر 
بروند. از پدر و مادرم و برادرانم و خواهرانم 
می خواهم که تا آخرین لحظه عمرشان از 
فرمان امام خمینی که خط سرخ وشهادت 
اما حســین)ع( است پشــتیبانی کنند.و از 
برادران حزب اللهــی تقاضا دارم وقتی که 
خداوند برایم شهادت نصیب کرد سنگرهای 
خالی ما را پر کنند. از برادران پشــت جبهه 
هم می خواهم که به گروهک های منحرف 
و غیر اســالمی امکان فعالیت ندهند و هر 
کجا آنها را مشاهده کردند سرکروب کنند. 
از همه دوســتان و آشــنایان مخصوصاً از 
برادرانی که در مسجد فعالیت می کنند و از 
برادران جهادگر که در جهاد سازندگی تبریز 
فعالیت در راه خدا می کنند، می خواهم که 

من را حالل کنند.
و در آخر این دعای همیشگی ملت حزب 
اهلل را تکرار کنند، خدایا، خدایا، تو را به جان 
مهدی)عج( تا انقالب مهدی)عج( خمینی 

را نگهدار.
حسن جنگجو 61/7/2  
کانون فرهنگی شهید تجالیی

سرخاب

بازگشت جنگجو
 به مناسبت رجعت پیکر پاک بسیجی شهید حسن جنگجو فهمیده ای از آذربایجان

همزمان بــا روز جهانــی »مبارزه با 
به  اجتماعی  آسیب شناسان  خودکشی«، 
این مقوله پرداختند. خودکشی در ایران از 
میانگین جهانی پایین تر است، اما از آنجا 
که در آموزه هــای دینی و فرهنگ ملی 
ایران، این امر مذموم شــناخته می شود، 
بروز حتی یک مورد خودکشی در کشور 

نیز حساسیت زاست.
آمار ها نشــان می دهد ساالنه حدود 
پنج هزار ایرانی بر اثر خودکشی جان خود 
را از دست می دهند. هرچند عوامل روانی 
و اجتماعی در این آسیب دخیل است، اما 
مشــکالت اقتصادی نیز می تواند مزید 
بر علت شــود تا فرد به اصطالح خود را 
ته خط ببیند و دســت به خودکشی بزند. 
در یکی دو ســال اخیر که مــواردی از 
خودکشی رسانه ای شده و حساسیت هایی 
در ایــن زمینه بــه وجود آمده اســت، 
آسیب شناسان نسبت به در دسترس بودن 

ادوات خودکشی هشدار داده اند.
در ایران برخالف نقاط مختلف دنیا، 
به سالمندان  نســبت  جوانان 70 درصد 
بیشتر خودکشــی می کنند. نمودار نرخ 
اقدام به خودکشــی در سه دهه گذشته 

در ایران نشــان می دهد که نرخ اقدام 
به خودکشــی از دهه60 تا دهه70 رشد 

چشمگیر و بی سابقه ای داشته است.
این نرخ از دهــه70 تا اوایل دهه80 
روند صعــودی را پیموده اســت، اما از 
اواســط دهه80، در یک ســیر نزولی 
کاهش یافتــه تا باالخــره در دهه90 
به نرخ ثابتی می رســد. براساس اعالم 
مسئوالن، اســتان ایالم صدرنشین نرخ 
خودکشی در کشور اســت که آمار آن 
چیــزی حدود 71نفر در هر صد هزار نفر 
جمعیت و بیش از 16برابر نرخ کشوری 

است.
همچنین نرخ خودکشی در استان های 
لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست، 
بندپی،  محسنی  انوشــیروان   طوری که 
رئیس ســازمان بهزیســتی کشور، آذر 
ســال95 بدون اشاره به آماری دقیق از 
میزان خودکشی ها در کل کشور اعالم 
کرد: نرخ خودکشــی در برخی استان  ها 
شــش در صد هزار نفر است. گرچه این 
آمار با اســتاندار جهانی فاصله دارد، اما 
همین نرخ خودکشــی هم باید کاهش 

یابد.

میانگین سنی اقدام کنندگان
در ایران

رئیــس انجمن مــددکاری اجتماعی 
ایران با بیان آنکه »خودکشی« یک پدیده 
جهانشمول است، گفت: ممکن است این 
پدیده جهانشمول در برخی کشورها فراوانی 

بیشتری را به خود اختصاص دهد.
این در حالی اســت که موضوع اقدام 
به خودکشی و خودکشی کامل با یکدیگر 
تفاوت دارند، زیرا اقدام به خودکشی منجر 
به فوت فرد نمی شــود، اما در خودکشی 

کامل شاهد مرگ فرد هستیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
درباره میانگین سنی اقدام به خودکشی در 
کشور گفت: در ایران میانگین سنی افرادی 
که اقدام به خودکشــی و خودکشی کامل 
می کنند، کمتر از 30ســال است. در این 
میان نمی توان مدعی شد که زنان بیشتر از 

مردان اقدام به خودکشی می کنند. هرچند
به طور کلی خودکشی در جامعه شهری 
بیش از جامعه روســتایی اســت. به گفته 
موســوی چلک معمــوال در محیط های 

شــهری و در میــان افراد مجــرد، آمار 
خودکشی بیش از سایر افراد جامعه است.

سیدحسن موسوی چلک  درباره علت 
خودکشی در کشور تأکید کرد: خودکشی 
علل متعدد دارد و علل فردی، اقتصادی 
و حتــی در برخی مواقــع »اعتراض« 
با این  می تواند علت خودکشــی باشد. 
حال شکست های عشــقی و شغلی نیز 

ازجمله دالیل خودکشی هستند.

انتقاد از سهولت دسترسی
 به وسایل خودکشی

یک روانشــناس با ابراز نگرانی از رشد 
آمار خودکشــی موفق زنان گفت: در بین 
زنان بیشترین متغیرهایی که عامل گرایش 
آنها به خودکشــی می شــود، مربوط به 

وضعیت خانوادگی است.
فشارهایی که به دختران وارد می شود، 
ناآگاهــی از مهارت هــای ارتباطی و حل 
مساله در خانواده ها و قرار گرفتن این قشر 
زیر فشارهای مدرنیته و سنت باعث شده 
برخی از آنها برای رهایی از این فشارها به 

چنین اقدامی دست بزنند.
طاهــره باغانی با اشــاره بــه دالیل 
خودکشــی در کشــور تأکید کرد: بافت 
جمعیتی جوان، گذار جامعه از بافت سنتی 
به صنعتی شدن و فشــارهای اقتصادی و 
اجتماعی همگی ازجمله عواملی هســتند 
کــه خطر خودکشــی را در ایران افزایش 
می دهد. این عوامــل در کنار متغیرهای 

جمعیت شناختی همچون جنسیت، بیکاری، 
تحصیــالت پایین و وضعیت خانوادگی تا 
عوامل روانشناختی و روانپزشکی همچون 
ابتال به بیماری هایی نظیر افســردگی، در 

گرایش به خودکشی دخیل هستند.
همچنین اغلب اقدام به خودکشی هایی 
که در زنــان انجام می شــود، به منزله 
فریادی برای کمک اســت. او با اشــاره 
به ساختار ســنی جوان اقدام کنندگان به 
خودکشی در کشور تصریح کرد: بیشترین 
افراد در معرض خودکشــی در سنین زیر 

30سالگی قرار دارند.
برخی از رفتارهای اقدام به خودکشی 
نیز به منظور جلب توجه و جلب حمایت 
از سوی خانواده یا همسر انجام می شود. 
این گونه اقدام به خودکشی ها در بین افراد 
مبتال به اختالالت شخصیت بیشتر است. 
به گزارش ایســنا، او با انتقاد از سهولت 
دسترسی به وســایل خودکشی در ایران 
گفت: بیشــترین اقدام به خودکشی در 
بین جمعیت زیر 20ســال اتفاق می افتد. 
این در حالی است که سهولت دسترسی 
به وسایل خودکشی، لزوم نظارت بیشتر 

مسئوالن را می طلبد.

ثبت بیشترین آمار خودکشی 
در ایالم

یک مددکار اجتماعــی درباره چرایی 
افزایش میزان خودکشــی موفق در بین 
زنان جامعه به »آرمان« می گوید: خودکشی 
یک پدیده فردی است، اما این امر تبعات 
اجتماعی نیــز دارد، چون براســاس نظر 
متفکران علــوم اجتماعی مجموع عوامل 
منجر به تصمیم گیری فرد برای خودکشی 
می افزاید:  زاهدی اصل  محمد  می شــود. 
خودکشی در کشور به ویژه در مناطق غربی 

فراوانی بیشتری دارد.
برای مثال در کشــور ما، استان ایالم 
بیشترین نرخ خودکشی و خودسوزی زنان 

را به خود اختصاص داده است.
به گفتــه او زنــان به دلیــل مواجهه با 
ازدواج های  مختلــف،  محدودیت هــای 
اجباری، ناســازگاری بین زن و شوهر و... 
تصمیم به خودکشی می گیرند. این استاد 
دانشــگاه با بیان اینکه خودکشی در بین 
زنان یک تصمیم غیرعاقالنه برای رهایی 
از شرایط سخت است، می افزاید: در برخی 
مواقع خودکشی برای جلب توجه دیگران 

اتفاق می افتد.

افزایش خودکشی های موفق در زنان ایرانی
نصر



شهید جنگجو به واقع 
تبلور یک بسیجی مؤمن 

بودند. به نماز بسیار اهمیت 
می دادند و نمازهای شان را 
به جماعت اقامه می کردند 

و بسیار نماز شب 
می خواندند.
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وزیر صنعت معــدن و تجارت گفت: 
خودروســازان تنها زمانی مــی توانند با 
وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف 

استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.
محمــد شــریعتمداری گفــت: همه 
خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می 
توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل 
کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت 

کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این 
موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح 
می کنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت 

خودرویی حداقل و کف انتظار است.
وی با یــادآوری تحریم های ظالمانه 
خاطرنشان کرد: در دوره ای ما محدودیت 
های تحریم را داشــتیم و امروز دیگر تابو 
شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای 
ایمنی مسئله غیرقابل گذشت است و نمی 

توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم.

وزیر صنعت با تشکر از هموطنان مان 
که صبورانه کیفی سازی خودروهای وطنی 
را تحمل کردند تا اینکه امروز محصوالت 
ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، 
گفت: البته تولید داخل که تضمین کننده 
اشــتغال هم اســت، اهمیت دارد اما باید 
مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم 
می گذاریم حداقل تأثیــر را در تصادفات 
منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب های 

جسمی دارد.
به گفته شــریعتمداری ایران پایه های 
فعالیت صنعتی خودرویی کشور را با معادن 
شناخته شده سنگ آهن  به خوبی در اختیار 
دارد و در تولیــد ورق به عنــوان یکی از 
مهمترین نیازهای خودروسازی در وضعیت 

خوبی است.
وی همین طور برخورداری کشورمان 
را از  مهندســان خالق بومــی در زمینه 
طراحی و تولید پلتفرم )شاســی و نیروی 
محرکه( یادآور شــد و گفت: باید با ایجاد 

صنایع مشــترک با خودروسازهای بزرگ 
و معــروف جهان مانند قراردادی که آقای 
نعمت زاده در اواخر دوران وزارتش منعقد 
کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی 
از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم 
و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی 

عمیق شویم.
شــریعتمداری با تمجید از اقدام وزیر 
پیشین که بر تعهد رنو در فروش محصول 
مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی 
این شرکت فرانسوی تاکید کرده بود، گفت: 
طرف های خارجی به خوبی می دانند در 
منطقه کشوری به جز ایران وجود ندارد که 
اینگونه پایه هــای صنعتی قدرتمندی در 

تولید خودرو داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت مشــارکت با 
دنیای پیشــرفته البته با حفظ منافع ایران 
گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم شــود 
چون تعهد طرفینی ایجاد می کند و بعد از 

انعقاد؛ به  سختی می توان آن را برهم زد.

شــریعتمداری با بیان اینکه در تنظیم 
قراردادها  باید به این سمت برویم که از ابتدا 
قطعه سازان داخلی را درگیر ساخت کنیم، 
گفت: اگر می پذیریم که بازار را در اختیار 
خارجی ها بگذاریم تا بخشــی از نیاز خود 
و قطعات را وارد کنند، برای آن اســت که 
صنعت قطعه سازی خودمان تقویت شود نه 
آن که در پی حمایت از تولید خارجی باشیم، 

باید دلمان برای اشتغال در داخل بسوزد.
وی تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف 
خارجــی در تأمین قطعــات از داخل باید 
جزو ثابت قراردادهای تنظیمی بین ایران و 
دنیای خارج باشد و در قراردادهای پیشین 
هم اگر ضعف هایی وجود دارد با مذاکره، 

نقیصه را رفع می کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت توان باالی 
قطعه سازی کشور را جزو افتخارات ملی 
دانست و گفت: باید با حفظ و تقویت جایگاه 
قطعه سازی، بتوانیم محصوالتی در سطح 

استانداردهای بین المللی تولید کنند.

شرط وزیر صنعت برای خودروسازان
ایسنا

مرکــزی گفت:  بانک  رئیــس کل 
برای ســاماندهی  بانک مرکزی  اقدام 
نرخ ســود در شــبکه بانکی شامل دو 
مرحله اســت؛ در مرحله نخســت نرخ 
اعتبار  سودهای مصوب شورای پول و 
تثبیت می شــود و در مرحله بعد که در 
به نرخ  انجام می دهیــم، نوبت  آینده 

تسهیالت می رسد.
ولی اله ســیف اظهار داشت: برخی 
می گوینــد در فرصــت 10 روزه ای 
کــه بانک مرکزی بــرای آغاز اجرای 
داد،  نرخ سود  رعایت  الزام  بخشــنامه 
منابع از برخی بانک ها به برخی دیگر 
از بانک ها رفته اســت که این مطلب 

نمی شود. تأیید  خیلی 
وی تأکید کــرد: صف هایی که در 
آن روزها در برخی بانک ها تشــکیل 
شد، برای آیین بود که صاحبان سپرده 
نســبت به تعیین تکلیف ســپرده خود 

کنند.  اقدام 
رئیس شــورای پول و اعتبار اظهار 
تداخل جدی  در گذشــته یک  داشت: 
بین ســپرده های کوتاه مدت روزشمار 
و سپرده های بلند مدت یکساله وجود 
داشــت؛ در این فرصــت 10 روز این 
حســاب ها تعیین تکلیف شدند و مردم 
تصمیم گرفتند یکســاله بماند یا کوتاه 
مدت روزشــمار باشد که این کار برای 
آینده اقتصاد ما هم مهم است و عالقه 
مند بودیم زودتر این کار شفاف شود تا 
ببینیم گردش منابع بانکی در یکســال 

است. آینده چگونه 
ســیف با بیان اینکه اکنون شــرایط 
مثبتــی در این زمینه دیده می شــود، 
اکنون  مرکــزی  بانک  داشــت:  اظهار 
کنترل ها و نظارت های خود را تقویت 
می کند تــا هیچ بانکــی نتواند از این 
دســتورالعمل تخلف کند و بتوان مبنای 
مناسبی بوجود آورد که بتوان در مرحله 

بعد نرخ تسهیالت را تثبیت کنیم.
وی در پاســخ به این پرســش که 
برخی بانــک ها با ارســال پیامک به 

مشــتریان خود اعالم کرده اند که نرخ 
ســود حســاب آنها را تا 6 ماه آینده با 
نــرخ 21 درصد محاســبه مــی کنند، 
تأکیــد کرد: اگــر چنین بانــک هایی 
وجود داشــته باشــند، به طــور قطع 
متخلــف تلقی و با آنها قاطعانه برخورد 

می شود.
اجازه  به هیچ وجــه  ســیف گفت: 
تخلف بــه بانک ها داده نمی شــود؛ 
بســیاری از همکاران مــن به صورت 
بازرس در شــعب رفت و آمد می کنند 
و زیــر نظر دارند و این کنترل ســبب 
می شــود انضباط کامل را نظام بانکی 

کند. رعایت 

بانک مرکزی اجازه نمی دهد
بازار طال با مشکل مواجه شود

از رئیس کل بانــک مرکزی درباره 
افزایش قیمت طال و سکه در بازار آزاد 
و اینکه گفته می شــود بخشــی از آن 
به خاطر کاهش نرخ ســود بانکی بوده 
است، سؤال شد که توضیح داد: درباره 
کاهش نرخ سود بانکی همه جوانب کار 
دیده شده است. تا پیش از 11 شهریور 
حســاب های یکساله تعیین تکلیف شد 
و اگر ســپرده گذار پیش از سررســید 
یکساله برداشــت کند، نرخ سود آن از 

زمان ابتدا 10 درصد کاهش می یابد.
وی افــزود: بر این اســاس حرکت 
منابــع از نظام بانکی بــه دیگر بازارها 

نمی تواند انجام شود.
مرکزی  بانک  گفت:  سیف همچنین 
ظرفیــت ورود جدی به بــازار طال را 
دارد و بــه هیچ وجه اجــازه نمی دهد 
در بازار طال مشــکلی ایجاد شود؛ کما 
اینکه ذخایــر طالی ما در حد باالترین 
در دوره گذشــته است و نگرانی در این 

باره نیست.

  نرخ سود علی الحساب
 مبنای شرعی دارد

رئیــس کل بانک مرکــزی درباره 
اینکــه برخی معتقدند نرخ ســود علی 
الحســاب مبنای شــرعی ندارد، گفت: 

فکر نمــی کنم هیچ کس نســبت به 
مبنای شــرعی ســود علی الحســاب 

ایرادی داشــته باشــد زیرا فلسفه این 
کار به مفاهیــم بانکداری بدون ربا باز 

می گردد که می گوید هیچ گونه سود 
قطعی را نمی شــود قبل از دوره مالی 

به صاحب سپرده بدهیم.
ســیف با تأکید بر اینکه نمی توان 
نرخ سود قطعی محاســبه کرد، گفت: 
از آنجا که صاحب سپرده ممکن است 
در طــول دوره ای که پول خود را نزد 
بانک گذاشــته نیاز به درآمد مستمری 
داشــته باشــد و بخواهد از ســود آن 
اســتفاده کند، مکانیســم ســود علی 
الحســاب پیش بینی شــده و شورای 
نگهبان نیز در سال های 63 و 64 آن 

را تایید کرده است.
وی در عیــن حال اظهار داشــت: 
آنچه مــی تواند در ایــن زمینه ایجاد 
اشــکال کند، ایحــاد رقابت کاذب در 
شــکل گیری نرخ های سود است و از 
این رو الزم اســت بانک ها و مؤسسه 
های اعتبــاری مبنای اصلی خود را بر 
ســودی که اطمینان دارند قابل تحقق 

بگذارند. است، 
ســیف این کار را نیازمند بررســی 
دقیق نرخ های ســود علی الحســاب 
در بانــک ها و تصویــب آن در هیات 
های مدیره دانســت و گفت: نرخ سود 
علی الحســاب نباید از رقم سودی که 
در پایان ســال مالی محاسبه می شود، 
بیشتر باشــد و گرنه احجاف به حقوق 

بود. سهامداران خواهد 

منابع  بهینه  هدف تخصیــص 
برای تحرک بخشی به تولید است

درباره  مرکــزی  بانک  رئیــس کل 
حمایت شــبکه بانکی از تولید و اشتغال 
نیز گفت: سیاست شورای پول و اعتبار 
کــه بانک هــا آن را اجرا مــی کنند، 
تخصیص درست منابع به فعالیت هایی 
اســت که می تواند منجر به بیشترین 

رشد و اشتغال و رفاه اجتماعی شود.
ســیف یادآور شد که بخشی از منابع 
بانکی کشــور به دلیــل انجماد دارایی 
ها قفل شــده و بانک ها نمــی توانند 

از میزان موجود تســهیالت بیشــتری 
دهند و از این رو تالش می شود منابع 
بهینه تخصیص یابد و به فعالیت هایی 
پرداخت شــود که می تواند بیشــترین 
رشد را در فعالیت های اقتصادی ایجاد 
کند و بیشترین اثر را در تولید و اشتغال 

داشته باشد.
وی اظهار داشــت: با همین سیاست 
پارسال سیاســت حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوســط انجام شد که اثرات 
مثبتی داشــت زیــرا اینگونه واحدهای 
تولیــدی بــه دلیل پراکندگــی در کل 
کشور، اشتغال و تحرک اقتصادی را به 

اقصی نقاط کشور می برند.
ســیف ادامه داد: پارســال پرداخت 
160 هزار میلیارد ریــال به بنگاه های 
کوچک و متوســط هدف گذاری شده 
بود که 17۵ هزار میلیارد ریال پرداخت 
شد و امسال نیز ۵00 هزار میلیارد ریال 

برای این کار پیش بینی شده است.
وی گفت: قرار اســت از ۵00 هزار 
میلیارد ریال پیش بینی شده، 200 هزار 
میلیارد ریال به بنــگاه های کوچک و 
متوســط، 100 هزار میلیارد ریال برای 
نوســازی و بهســازی خطــوط تولید 
فرســوده و 200 هزار میلیــارد ریال با 
همکاهنگی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به ایجاد اشتغال اعم از خانگی 

و روستایی اختصاص یابد.

توسعه همکاری بانکی
 با آفریقای جنوبی

درباره  مرکــزی  بانک  رئیــس کل 
امضای یادداشت تفاهم همکاری بانکی 
بــا آفریقــای جنوبی نیز گفــت: پیش 
نویس آیین تفاهم نامه تهیه شده تا در 
رییس جمهوری کشورمان  جریان سفر 
به آفریقای جنوبی به امضای رییســان 

کل بانک مرکزی دو کشور برسد.
وی توســعه روابط بانکــی را پیش 
نیاز توســعه همکاری های اقتصادی و 

تجاری دو کشور ارزیابی کرد.

سیف: 
نظارت بر بانک ها تشدید شده است

ایرنا



بانک مرکزی ظرفیت ورود جدی به بازار طال را دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد در 
بازار طال مشکلی ایجاد شود؛ کما اینکه ذخایر طالی ما در حد باالترین در دوره گذشته 

است و نگرانی در این باره نیست.

رئیــس هیئت مدیــره انجمن صادر 
گنندگان در خصوص بازار قطر و حضور 
بازرگانان ایرانی در این کشــور پس از 
تحریم های عربســتان، گفت: به دلیل 
نبود دیپلماســی اقتصادی نتوانستیم در 
بازار قطر حضور فعال داشــته باشیم تا 
آنجا که هیچ کدام از اعضای این انجمن 
که جزو صادر کنندهای نمونه کشــور 
هستند نتوانستند ویزای قطر را دریافت 
کنند. با ایــن وضع چگونه می توانیم در 

بازار قطر حضور داشته باشیم؟
ابراهیم جمیلی گفت: اگر می خواهیم 
از رقبا در بازارهای صادراتی عقب نمانیم 
باید قوانین خــود را به روز کنیم. دولت 
باید وظیفــه حمایتی خــود در بخش 
دیپلماسی اقتصادی را جدی بگیرد و آن 

را اجرا کند.

ابراهیم جمیلی تصریــح کرد: ما به 
دنبال یارانه و سوبســید نیســتیم فقط 
خواســته ما این اســت کــه قوانین و 
روش های 30 ســال قبل را تغییر پیدا 
کند اگر می خواهیم از رقبا در بازارهای 
صادراتی عقب نمانیم باید قوانین خود را  

به روز کنیم.
جمیلــی گفت: هنوز هم در کشــور 
وقتــی کاالیــی کمیاب  یــا گران می 
شود جلوی صادرات آن را می گیرند. در 
سال های قبل ما بازار میوه ترکمنستان 
را به صورت انحصاری در اختیار داشتیم 
و قسمت عمده مرکبات مازندران به این 
کشور صادر می شد اما یک شبه دستور 
آمد که جلــوی صادرات گرفته شــود 
و کامیون ها پشــت مرز ماندند. همین 
تصمیمات سبب شــد که ما آن بازار را 

امروز به طور کامل از دست بدهیم.
وی افــزود: بــازار دبــی یکــی از 
قدیمی ترین بازارهای صادراتی ما است 
اما ما به اندازه انگشتان دو دست کشتی 
یخچال دار نداریم. بخش خصوصی که 
توانایی خرید چنین کشتی هایی را ندارد 
پس باید دولت ورود کند و زیر ساخت ها 

را تهیه کند.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن 
صادرکننــدگان در پایــان تصریح کرد: 
دولت بایــد قبول کند کــه حضورش 
در اقتصــاد جــز ضرر چیزی نــدارد و 
بایــد تا جایی که می شــود امــور را به 
بخش خصوصی بســپارد و فقط وظیفه 
سیاســتگذاری و حاکمیتی خود را اجرا 
کند نه این کــه در کوچک ترین موارد 

دخالت کند.

صادر کنندگان ایرانی نتوانستند
 از قطر ویزا بگیرند

ایلنا
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م.الف: 96/2116     ش.پ: 960439
آقای امید عزی بشماره شناسنامه 5050029279 به استناد شهادتنامه و گواهي 
فوت و فتوکپي شناسنامه ورثه درخواستي بشماره 960439 تقديم اين مرجع 
نموده و چنین اشعار داشته که شادروان قلی عزی بشماره شناسنامه 30 در تاريخ 
96/04/08 در اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه حین الفوت وي عبارتند از:

1. راضیه ولی پور فرزند غالمعلی کدملی 5059893308 ت.ت 1347 همسر 
متوفی

2. حبیب عزی فرزند قلی کدملی 1570050821 ت.ت 1368 پسر متوفی
3. امید عزی فرزند قلی کدملی 5050029279 ت.ت 1371 پسر متوفی

4. آرزو عزی فرزند قلی کدملی 5050057000 ت.ت 1373 دختر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مینمايد 
تا هر کسي اعتراضی دارد يا وصیتنامه ای از متوفي نزد او میباشد از تاريخ نشر 
تقديم دارد واال گواهي صادر  اين مرجع  به  اين آگهي ظرف مدت يک ماه 

خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف جلفا- حیدری نیا

م.الف: 96/2119     ش.پ: 960456
فتوکپي  و  فوت  گواهي  و  شهادتنامه  استناد  به   93 شناسنامه  بشماره  کنعانی  ژاله  خانم 
داشته  اشعار  چنین  و  نموده  مرجع  اين  تقديم   960456 بشماره  درخواستي  ورثه  شناسنامه 
که شادروان بیوک آقا رشدی بشماره شناسنامه 23 در تاريخ 96/06/04 در اقامتگاه دائمي 

خود درگذشته و ورثه حین الفوت وي عبارتند از:
1. طیبه خانم عبدی فرزند قربان کدملی 5059842029 ت.ت 1323 مادر متوفی

2. ژاله کنعانی فرزند قنبر کدملی 5059710025 ت.ت 1361 همسر متوفی
3. آرمین رشدی فرزند بیوک آقا کدملی 5050109884 ت.ت 1380 پسر متوفی
4. آروين رشدی فرزند بیوک آقا کدملی 5050140900 ت.ت 1384 پسر متوفی

هر  تا  مینمايد  آگهي  نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينک 
از تاريخ نشر اين آگهي ظرف  او میباشد  از متوفي نزد  کسي اعتراضی دارد يا وصیتنامه ای 

مدت يک ماه به اين مرجع تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف جلفا - حیدری نیا

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه 
» نوبت اول«

جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده سالیانه کانون بازنشستگان شهرستان هریس نوبت 

اول ساعت 10/30 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/07/20 در محل: سالن خلیج فارس واقع 

در: خیابان انقالب جنب تعاونی فرهنگیان هریس برگزار می شود. از اعضای محترم شرکت 

تعاونی دعوت می شود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستورات جلسه:

1- گزارش مالی هیئت مدیره

2- تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل جدید

4- تعیین روزنامه برای درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره کانون بازنشستگان هریس

داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان هریس از تاریخ نشر آگهی به 

مدت 15 روز درخواست ثبت نام و مدارک خود را به تعاونی تحویل نمایند.

تاریخ انتشار: 96/06/16 
شماره ثبت: 208579

فراخوان مناقصه عمومی)نوبت اول(

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربايجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه احداث و بهسازی و 
شن ريزی و آسفالت راه های روستايی به شرح زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد . 
از طريق  پاکتها  وبازگشايی  پیشنهاد مناقصه گران  ارائه  تا  اسناد مناقصه  از دريافت  برگزاری مناقصه  کلیه مراحل 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. برآورد پروژه ها براساس فهرست بهای راه و باند و فرودگاه و 
زيرسازی راه آهن سال 96 و شاخص مبنای تعديل سه ماهه دوم 96 و پروژه های آسفالت بدون تعديل می باشد.

پیمانکاران واجد شرايط و دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه به شرح فوق می توانند از تاريخ 
نشر نوبت دوم آگهی به مدت هفت روز جهت اخذ اسناد مناقصه و سپس ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
برنده  بعهده  آگهی  نشر  هزينه  اينکه  توضیح  فرمايند  مراجعه  االشاره  فوق  اينترنتی  آدرس  به  دولت  الکترونیکی 

مناقصه می باشد . 
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: به مدت هفت روز از تاريخ نشر آگهی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس : 
تبريز- میدان راه آهن - دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان.

تلفن: 0413-4451011-19
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 
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آگهی

ســرمربی گســترش فــوالد ديدار 
تیمــش برابر پرســپولیس را ســخت 

ارزيابی کرد.
لوکا بوناچیچ گفت: همه ما می دانیم 
که پرسپولیس در دو سال اخیر بهترين 
تیم ايران اســت. در ايــن مقطع بازی 
ســختی برابر آن ها داريــم چون خود 
مــا مشــکالتی دربــاره بازيکنان مان 
داشــتیم. دو سه روز است که برخی از 
بازيکنان مان مريض شــده اند و يوسف 
ســیدی هم خواهرش را از دست داده 
و شــرايط روحی خوبی ندارد. خود من 
فــردا نمی دانــم کــه 100 درصد چه 
بازيکنانــی را بــه زمین می فرســتم. 
پرسپولیســی ها به دنبــال نتیجه خوب 
هســتند و از انگیزه کافی برخوردارند. 
انتظار بازی سخت و سنگینی را مقابل 
ايــن تیم داريــم. ما تــالش می کنیم 
بهترين ها را به زمین بفرستیم و نتیجه 

بگیريم.
او افــزود: اگر وقفــه در لیگ ايجاد 

نمی شــد به نفع ما بود. ما يک ســری 
تیــم اضافــه کرديم که  به  بازيکــن 
کارت بــازی آنان هنوز صادر نشــده 
اســت.  قنبــری و ســیدی بــه دلیل 

مشــکالتی نمی توانند در اين بازی به 
میدان بروند. ما يــک برنامه و طرحی 
برای بازی فردا داشــتیم اما تمريناتی 
کــه کرديم با بازيکنانــی بود که فردا 

نمی توانند بــه میدان بروند. با اين حال 
فردا می جنگیم تا نتیجه خوبی داشــته 

باشیم.
سرمربی گسترش فوالد در پاسخ به 
اين ســؤال که آيا با اين روحیه ای که 
دارد واقعا به دنبال ســه امتیاز اســت، 
بیان کرد: در همه جا مشکالت هست 
بازی کنیم و تســلیم  بايد مردانه  ولی 
فردا  بازيکنانی که  اگر  نخواهیم شــد. 
داشــتیم،  را  بــازی کنند  نمی تواننــد 
کارمان ســاده تر بود اما شرايط همین 

است و بايد برای سه امتیاز بجنگیم.
وی دربــاره بازی ايران و ســوريه 
گفت: بازيکنان ايران انگیزه الزم را به 
دلیل قطعی شــدن صعودشان نداشتند. 
تیم ســوريه هم قوی بود. بهتر می شد 
تا رکوردش  ايران گل نمی خــورد  اگر 
حفظ می شــد. نتیجه صفر بر صفر بهتر 

از دو بر دو بود.
بوناچیچ دربــاره حاج محمدی گفت: 

اين بازيکن در جمع ما نمی ماند.

بوناچیچ: 
پرسپولیس بهترین تیم ایران است

ایسنا

وزير ورزش و جوانان  با بیان اينکه حل مشکل حضور خانواده ها در ورزشگاه ها نیازمند تفاهم مراجع قانونی، فرهنگی و دينی است، تصريح کرد: مشکلی از جهت زيرساخت ها و سخت افزاری در استاديوم ها وجود ندارد.
مســعود ســلطانی فر با اشــاره به اينکه حضور خانواده ها در ورزشگاه ها نیازمند همگرايی و همکاری و باور همه جانبه افراد صاحب نظر و دست اندرکار اســت، افزود: برخی از افراد در اين زمینه دغدغه هايی به لحاظ فرهنگی و 

اجتماعی دارند که اين دغدغه ها را به رسمیت می شناسیم، لذا بايد با بحث و تعامل به مرور شرايط برای حضور خانواده ها در ورزشگاه ها فراهم شود؛ در واقع مراجع قانونی، فرهنگی و دينی بايد به تفاهم برسند.
وزير ورزش و جوانان با بیان اينکه معاونت فرهنگی و بانوان وزارت ورزش و جوانان تعامالتی با اين مراجع داشــته اند، اما حل اين مشــکل نیازمند تأمل و صبوری بیشــتر اســت، اضافه کرد: مشــکلی از جهت زيرساخت ها و 

سخت افزاری در استاديوم ها وجود ندارد. 
خانه ملت

حضور خانواده ها در ورزشگاه ها
 نیازمند تفاهم مراجع قانونی و فرهنگی است

رئیس فدراســیون فوتبــال درباره 
مطرح شــدن بحث تبانــی در بازی 
ايران مقابل ســوريه توســط يکی از 
شــنیدن  از  گفت:  مجلس  نمايندگان 
اين بحث از طــرف نماينده مردم در 
مجلس بســیار متأسف شــدم و به او 
می گويم که فوتبال ايران پاک است.

مهدی تاج ادامه داد: سوريه هرگز 
يکی از قدرت های فوتبال آسیا نبوده، 
اما همیشــه حريفی سرســخت برای 
فوتبال ايران به شــمار آمده اســت و 
ما ســابقه تســاوی با اين تیم را در 
مقدماتی جام جهانی از 1998 فرانسه 
تا به امروز داشــته ايم. طرح موضوع 
تبانــی، بازی کردن بــا اعتبار ورزش 

کشور و حیثیت فوتبال ملی است.
رئیس فدراســیون فوتبــال اظهار 
داشــت: آنهايی که کارلوس کی روش 
را می شناســند، به خوبی می دانند که 
در مــرام، منش و ســابقه حرفه ای او 

نبوده و  هیچ وقت چنین چیزی مطرح 
نیســت، چرا که وی يک مربی بزرگ 

بین المللی است. و معتبر 
تــاج درباره بــازی و نتیجه ايران 
مقابــل ســوريه گفت: ما تــا آخرين 
لحظــه تیــم برتــر و برنــده میدان 
بازيکنــان جوان و  بوديــم و حضور 
آينــده دار و همین طــور کمتر از حد 
انتظار ظاهر شــدن برخــی بازيکنان 
و از همه مهم تر خســتگی مســافت 
طوالنی بازگشت از کره جنوبی، همه 
و همه دســت به دست هم داد تا تیم 
ملــی نتیجه برد را حفــظ نکند، ولی 
اين موضوع اصاًل از شايســتگی کادر 
فنی و بازيکنان کم نمی کند. ما بدون 
باخت به روســیه رفتیــم و با حمايت 
مســعود ســلطانی فر، وزير ورزش و 
برای  را  کارمــان  قــدرت  با  جوانان 
رسیدن به دور دوم مرحله نهايی جام 

ادامه خواهیم داد. جهانی 

از مطرح شدن بحث تبانی 
توسط نماینده مجلس متأسف شدم

تسنیم



سوریه هرگز یکی 
از قدرت های فوتبال 

آسیا نبوده، اما همیشه 
حریفی سرسخت برای 
فوتبال ایران به شمار 

آمده است.
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وزیر خارجه کشــورمان گفت: عربستان یک کشور اسالمی مهم 
محســوب می شــود؛ بنابراین ما آمادگی داریم برای رســیدگی به 
مسأله مســلمانان روهینگیا با آنها همکاری کنیم، همچنین در کنار 
این مساله، آماده ایم درباره دیگر پرونده های منطقه همکاری کنیم.

محمد جواد ظریف گفت: شکســته شــدن محاصره دیرالزور در 
ســوریه پیروزی مهم در برابر گروه های افراطی و تروریستی است.

وی درباره روابط ایران با کشــورهای همســایه گفت: دست ما 
برای همکاری به ســمت همســایگانمان گشوده اســت. همه ما با 
چالش افراط گرایی مواجهیم. هیچ یک از کشــورهای منطقه خلیج 
فــارس از خطر افراط گرایی در امان نیســت. ایــران برای تحقق 

امنیت و ثبات حاضر به همکاری با همه همســایگان است. 
وی افــزود: ایــران بدون توجه به وابســتگی هــای مذهبی از 
کشــورهای منطقــه حمایت کرده اســت. ایران از قطــر در برابر 
محاصــره حمایت کرد. هیچ یک از ملت ها نباید تســلیم محاصره 

شــوند البته ما در مشکالت داخلی کشورها دخالت نمی کنیم. 
ظریف تأکید کرد: ایران در مســیر ترویج وحدت اسالمی تاوان 

ســنگینی داده است و به این مسیر ادامه می دهد. 
وزیر امور خارجه ایران با اشــاره به وضعیت مســلمانان میانمار 
گفت: در خصوص مســلمان روهینگیــا در میانمار با وزیران خارجه 

ترکیه و اندونزی گفت و گو کردم.
وی درباره امکان همکاری با عربســتان گفت: ما همیشه آماده 
همکاری با همه کشــورهای اســالمی از جمله عربســتان بودیم و 
هســتیم. جنــگ کنونی علیه مــردم بی پناه یمن یــک اقدام غیر 
عاقالنه است. عربســتان و امارات و بقیه کشورهای شرکت کننده 
در جنگ علیه یمن هیچ یک از هدف هایشــان را محقق نساختند.

ظریف تأکید کرد: موضوع فلسطین بزرگترین چالش پیش روی امت 
است و همه کشورهای اسالمی باید حول محور فلسطین جمع شوند.

وزیر خارجه ایران در مورد وضعیت ســوریه گفت: فکر می کنم 
سناریوی راه حل نظامی برای حل مشکل سوریه کفایت نمی کند. 
ملت و مقاومت در ســوریه در حال پیروز شدن هستند و با شکست 

داعــش با راه حل نظامی فاصله پیدا می کنیم.
ظریف تأکید کرد: نباید به مردم ســوریه دیکته کنیم که چه کار 
بکننــد. ما در برابر افراط گرایی ایســتادگی کردیم و باید از این به 
بعد مســیر گفت و گو بین گروه های مختلف مردمی در ســوریه را 

کنیم.  تسهیل 
وی افــزود: مــا از ابتدا به فکر کمک به مردم ســوریه در برابر 
افــراط گرایی بودیم تا این مســیر از طریق راه حل سیاســی پی 

شود. گرفته 
وزیر امــور خارجه ایران درباره وضعیت عــراق نیز گفت: ما در 
زمینه وحدت اراضی عراق و سوریه با ترکیه و جامعه جهانی همسو 
و هم نظر هســتیم. عراقی ها می توانند اختالفات داخلی خود را از 
طریق گفت و گو حل کنند و جدایی کردها راه حل مشــکل نیست.

موضوع فلســطین بزرگترین چالش پیش روی امت است و همه 
کشورهای اســالمی باید حول محور فلسطین جمع شوند

وی به موضوع توافق هســته ای اشاره کرد و آن را یک توافق 
چند جانبــه خواند. به گفته ظریف غرب از سیاســت دیکته کردن 
خواســته های خود چیزی به دســت نیاورده برای همین مالحظه 
مــی کنیم که توافق هســته ای با وجود کار شــکنی های آمریکا 

است.  مانده  پابرجا 
ظریــف تأکید کرد: ایران گزینه های دیگــری غیر از خروج از 

توافق دارد که به وقت خود از آن اســتفاده می کند.
وزیر خارجه ایران درباره آزمایش هســته ای اخیر کره شــمالی 
گفت: با ســالح اتمی و توســعه و آزمایش آن مخالف هستیم. ما 
می خواهیم منطقه خاورمیانه ای عاری از ســالح هسته ای داشته 

باشیم. 
وی ادامه داد: اســرائیل تنها رژیمی اســت که در منطقه سالح 
هســته ای در اختیار دارد و تنها مانع در برابــر خاورمیانه خالی از 
سالح های کشتار جمعی است. 200 کالهک هسته ای یک تهدید 

برای کشورهای منطقه است. واقعی 

اگر عربستان خواهان
 ایجاد صفحه جدید با

 ایران است ما آماده ایم

تسنیم

تحلیلگر مســائل بین الملل در خصوص آزمایش بمب هیدروژنی کره 
شمالی  و احتمال وقوع جنگ هسته ای گفت: کره شمالی یک بازی بلوف 
را شروع کرده است و این موضوع ممکن است وقایع را به سمتی ببرد که 

از ابتدا مد نظر بازیگران این درگیری نبوده است.
داوود هرمیداس باوند ادامه داد: روز گذشته کره شمالی بمب هیدروژنی 
را منفجر کرد که زمین لرزه ای به بزرگی شــش ریشتر در ادامه آن ثبت 
شد. به هر حال مسئله دسترسی به سالح هسته ای در دنیای امروز بحث 
پیچیده ای اســت و کشــورهای متعددی مانند آمریکا، انگلیس، روسیه، 

فرانسه، هند، چین و پاکستان به این سالح دسترسی دارند.
در کنوانسیون منع گسترش سالح های هسته ای که در سال 1968 
نوشــته شــد مقرر گردید که از گسترش این ســالح به دیگر کشورها 
جلوگیری شــود. اما کره شــمالی نیز این آزمایش ها را پیگیری و دیروز 
نیز در ادامه آزمایش های چند سال اخیر یک بمب هیدروژنی را آزمایش 

کرده است. 
وی ادامه داد: موضوع بحث موشک ها و آزمایش های موشکی است. 
موشک ها به سه دسته کوتاه برد، میان برد و دوربرد تقسیم می شوند که 
موشک های دوربرد برای اهداف میان قاره ای استفاده می شود و به نظر 
می رسد که کره شمالی به تکنولوژی موشک های دوربرد نیز دسترسی 

یافته است. 
هرمیداس باوند افزود: هفته گذشته کره شمالی موشکی را آزمایش کرد 
که از آسمان ژاپن گذشت و در نتیجه این موضوع نقض حاکمیت آُسمان 
ژاپن به حســاب می آید و در نتیجه نگرانی های زیادی در این خصوص 
ایجاد شده است. با این توضیحات اقدام متقابل جامعه بین المللی و آمریکا 
بر علیه کره شمالی نمی تواند یک اقدام هسته ای باشد چرا که  در صورت 

چنین اقدامی کره جنوبی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 
این ایرانشــناس و اســتاد روابط بین الملل تأکید کرد: به این دالیل 
وضعیت فعلی بسیار نگران کننده است و شورای امنیت سازمان ملل نیز 

قطع نامه های محکمی علیه کره شمالی صادر کرده است . به نظر من در 
چنین شرایطی بهتر است که طرفین خویشتن داری کنند چرا که در غیر 
این صورت اگر کره شمالی به نقطه استیصال برسد ممکن است دست به 

سالح هسته ای ببرد.
وی اضافه کرد: از نظر هدف، این موشــک های کره شمالی می تواند 
منطقه آالســکا را هدف قرار دهد و در صورت وقوع چنین اتفاقی متقابال 
آمریکا نیز ممکن اســت با سالح اتمی پاسخ گوید که در چنین شرایطی 
این فاجعه محدود به کره شمالی نخواهد بود چرا که تشعشعات هسته ای 

کره جنوبی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
این استاد دانشگاه خاطرنشــان کرد: بنابراین تمام تالش باید به این 
سمت باشد که طرفین خویشتن داری داشته باشند و راهی ایجاد شود که 
کره شــمالی گفت و گوی ســازنده ای را در پیش بگیرد. در همین راستا 
روس ها نیز اظهار نگرانی کرده اند که ممکن اســت جنگ ناخواسته ای 
پدیدار شــود. به هرحال وضع نگران کننده و ناپایداری ایجاد شده است 
چرا که کشورهایی مانند ژاپن که در نزدیکی کره شمالی هستند به چنین 

سالح هایی دسترسی ندارند.
وی ادامه داد: براســاس کنوانسیون 1955 کشــورهایی مانند ژاپن و 
فیلیپین از دسترســی به سالح های کشــتار جمعی منع شده و زیر چتر 
امنیتی آمریکا قرار دارد. بنابراین در چنین شرایطی بحران فزاینده ای را در 

چنین کشورهایی شاهد خواهیم بود. 
هرمیداس باوند تاکید کرد: کره شمالی یک بازی بلوف را شروع کرده 
اســت و این موضوع ممکن اســت وقایع را به سمتی ببرد که از ابتدا مد 
نظر بازیگران این درگیری نبوده است. آمریکای ترامپ می گوید: تمامی 
ابزارها روی میز است. پس  تنش های دو طرفه منجر به این می شود که 
استرس شروع درگیری نظامی برای کشورهای همجوار کره شمالی مانند 

کره جنوبی و ژاپن، چین و روسیه هر لحظه افزایش یابد. 
وی در پایان گفت: آزمایش بمب هیدروژنی روز گذشــته کره شمالی 
تأکید این کشور بر پیشرفته بودن آنها در ابزار آالت نظامی است. شوروی 
نیز در سال 1954 وقتی برای اولین بار بمب اتمی را منفجر کرد یک ماه 
بعد از آن نیز بمب هیدروژنی را آزمایش کرد تا قدرت خود را به رخ آمریکا 
در جریان جنگ سرد بکشــد. باید دید که واکنش ها به این آزمایش در 

روزهای آینده چیست تا روند وقایع بهتر مشخص شود.

اگرکره شمالی به نقطه 
استیصال برسد دست به 
سالح هسته ای می برد

عصر ایران

یادگار امــام گفت: هیچ کس نبایــد از نگاه 
تیزبین جامعه در حوزه فساد مصون باشد چرا که 
ما در برخورد با فســاد هیچ حدی نداریم و هیچ 

تعارفی هم نباید باشد.
سیدحســن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و 
کارکنــان وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
گفت: هــر روزگاری را به نامــی می خوانند؛ اگر 
بعدها بخواهنــد این مقطع را نامگذاری کنند نام 

آن »عصر ارتباطات« است.
وی یادآور شــد: در تاریخ آمده که خبر مرگ 
معاویه بعــد از 10 روز با پیک های بادپا به کوفه 
رسیده اســت. در زندگی شاهان صفوی که آغاز 
ارتباط بین ایران و اروپا است پیک ها و سفرا یک 
سال، و بعضاً یک سال و سه ماه، بعد می رسیدند. 
در عصر مشــروطه نیز روزنامه ها در بمبئی چاپ 
می شده و با کشتی به بندرعباس و از آنجا با قاطر 
به تهران می آمده اســت. کمی جلوتر بیاییم، در 
داستان ویتنام منتظر رادیو و یا روزنامه های عصر 
بودیم که خبری را اعــالم کند. اما امروز خبر را 
نمی خوانیم، بلکه خبر را مستقیماً تماشا می کنیم.

سیدحسن خمینی با بیان اینکه این عصر لوازم 
خود را دارد، تصریح کــرد: ارتباطات، مانند تمام 
ساخته های بشر ابعاد  مثبت و منفی دارد و انتفاع 
از آن در گرو این اســت که ما جامعه را به تربیت 
سالم برسانیم. البته در ابتدای استفاده از یک ابزار 
جدید ممکن اســت تبعات منفی جلوه گر شــود. 
همانگونه که تلویزیــون، رادیو و حتی روزنامه ها 
در ابتدا با خود مشکالتی را به همراه داشته است.

وی تأکید کــرد: اینترنت و فضای وب، الزمه 
قهری روزگار ماســت و ما بایــد آن را به عنوان 
واقعیت بپذیریم؛ بایــد از بدی هایش ممانعت و 
مفاســدش را مراقبت کنیم و نسبت به اصل آن 
به عنوان یک واقعیت عصر خودمان انتفاع ببریم. 
وی افــزود: بزرگ تریــن انتفاع فضــای آزاد 

اطالعات، مقابله با درد بزرگ جامعه ما یعنی فساد 
است که مورد تأکید رهبری معظم انقالب و تمام 
مسئوالن است. هیچ چیزی مانند رسانه ها، مردم 
و افکار عمومی مانع فساد نیست، زیرا بزرگترین 
کنترل در درون یک جامعه کنترل غیر رســمی 

است. 
 یادگار امام تأکید کرد: بزرگترین عامل برای 
اینکه انســان و جامعه به سمت فساد نرود افکار 
عمومی و رســانه اســت. البته این عرصه آثار و 
تلخی هایی هم دارد و ممکن اســت تلخی های 
این فضای رســانه ای گریبان هرکــدام از ما را 
گرفته باشد اما به شیرینی ها و حالوت نتیجه آن 
برای جامعه نگاه کنید و تلخی های آن را به جان 

بخرید.
ســید حســن خمینی با بیان اینکه فساد در 
هیچ رده ای از جامعه ما پذیرفته شــده نیســت، 
ادامه داد: هیچ کسی نباید  از نگاه تیزبین جامعه 
در حوزه فســاد، چه فســاد اقتصادی و چه فساد 
غیر اقتصادی، مصون باشــد؛ همه باید نسبت به 
فساد حساسیت داشته باشیم. در برخورد با فساد 
هیچ حدی نداریم و هیچ تعارفی هم نباید باشــد؛ 
هرجایی فســاد بود نسبت به آن حساسیت نشان 
بدهیم و بدهید. مهمترین جای این حساســیت 
امــروز در فضــای مجازی و یا بــه تعبیری کل 

فضای جامعه است.
وی تصریح کرد: امروز زیرســاخت ارتباطات 
که در کشور مهیا شــده است که البته متأسفانه 
بســیاری از آن را خارجی ها انجــام داده اند؛ در 
حالی که ما در داخل هم می توانســتیم این کار 
را انجام دهیم و هنوز هم می توانیم، اما رســیدن 
به آن نیازمند سماجت و سعه صدر  است؛ به مدد 
این زیرساخت امروز  همه دارای رسانه شده اند و 
هر کسی می تواند تولید فکر، خبر و نقد کند. البته 
ممکن است ده ها نفر هم از آن سوء استفاده کنند 

اما نتیجه مجموع آن برای جامعه ما مثبت است.
یادگار امام تأکید کرد: بزرگ ترین عامل مقابله 
با فساد افکار عمومی و بزرگترین ابزار برای افکار 
عمومی رسانه اســت که امروز تنها یا بزرگترین 
رسانه ارتباطات است. لذا اگر شعار جامعه ما مقابله 
با فساد است راهش این است که این توجه افکار 
عمومی را بســط دهیم و از خرد جامعه هم ناامید 
نباشــیم و به فهم جامعه اعتماد داشــته باشیم. 
بزرگ ترین درسی که می توانیم از امام بگیریم این 
است که به فهم مردم اعتماد داشته باشیم. ممکن 
است در کوتاه مدت گروهی از جامعه اشتباه کند 

ولی باید به خرد جامعه اعتماد داشته باشیم.
سید حسن خمینی گفت: مجموعه چیزی که 
امروز به ارتباطات مشــهور شده وظایف مختلفی 
دارد و بزرگترین ســاختار فســاد ستیز جامعه ما 
اســت که البته ممکن اســت مثل هر ســاخته 
انسانی فســادهایی هم داشته باشــد که باید از 
آن ها جلوگیری کرد. شرط اصلی توفیق این است 
که مردم به مجموعه کســانی که به آنها خدمات 
می دهند اعتماد کنند و احســاس کنند که امنیت 
دارند و در اطالعات شــخصی آن ها دست برده 
نمی شود و مجموعه این فضا، پاسدار حرمت های 

آنان است.
وی با اشــاره به وعده وزیــر ارتباطات برای 
کاهش تعرفه اینترنت افــزود: پایین آوردن نرخ 
خدمات بســیار حرف درستی اســت. مردم باید 
احســاس کنند با کمترین هزینه به این خدمات 

دسترسی دارند.
یــادگار امام گفــت: جوان گرایی در مجموعه 
شما درست ترین و بجاترین جوانگرایی در ساختار 
مدیریتی نظام است، زیرا جایی است که جوانان 
حتما دارای ذهنیت های بهتر و شــناخت بیشتر 
نســبت به این مجموعه هســتند و امید به بهتر 

شدن مجموعه هم از این جهت وجود دارد.

بزرگ ترین عاملی که باعث می شود 
جامعه به سمت فساد نرود، رسانه است

انتخاب


هیچ کسی نباید  از نگاه تیزبین جامعه در حوزه فساد، چه فساد اقتصادی و چه فساد غیر اقتصادی، مصون باشد؛ همه باید 

نسبت به فساد حساسیت داشته باشیم. 



ما از ابتدا به فکر کمک به مردم سوریه در برابر افراط 
گرایی بودیم تا این مسیر از طریق راه حل سیاسی 

پی گرفته شود.


از نظر هدف، این موشک های کره شمالی می تواند 
منطقه آالسکا را هدف قرار دهد و در صورت وقوع 

چنین اتفاقی متقابال آمریکا نیز ممکن است با سالح 
اتمی پاسخ گوید.

اســتاد حوزه و دانشــگاه اظهار داشت: حضور 
زنان در اســتادیوم های فوتبال به لحاظ شرعی 
و فقهی مشــکلی ندارد، اما برخی فقها آن را به 
به خاطر مفسده ای که احتمااًل بر آن مترتب می 

شود، مورد اشکال می دانند.
غرویان افزود: البته این مشــکالت می تواند 
حل شود، واال فرقی بین مسابقه والیبال با فوتبال 
نیست که زنان توانستند در آن حضور یابند. بانوان 
در اســتادیوم فوتبال نیز می توانند حضور داشته 
باشند و این ماجرا فی نفسه دارای اشکال نیست.

غرویان تأکید کــرد: پیش از حضور بانوان در 

استادیوم فوتبال، باید جلوی حواشی و گناه های 
آن مانند فحاشی ها گرفته شود. 

 وی با بیان اینکه مسائل قابل حل است، اضافه 
کرد: بانوان اخیراً در استادیوم های والیبال حضور 
یافتند و مشــکلی پیش نیامــد و علما نیز به آن 
اشکالی نگرفتند. این درحالیست که سالن والیبال 
کوچکتر است و فاصله  تماشاگران به زمین بازی 
و بازیکنان بســیار نزدیک است. به هرحال این 

اتفاق می تواند برای فوتبال هم بیافتد. 
غرویان در ادامه اظهار داشت: دولت باید زمینه 
های ورود زنان را با حفظ مسائل امنیتی، ارزش ها 

و مسائل اخالقی فراهم کند تا آن ها هم بتوانند 
در اماکن ورزشــی به عنوان تماشاگر حضور پیدا 

پیدا کنند.
 وی خاطرنشــان کرد: همــان طور که دولت 
توانست زمینه حضور زنان در مسابقات والیبال را 
فراهم کند، در فوتبال هم می تواند چنین اتفاقی 

را شکل دهد. 
 استاد حوزه و دانشگاه گفت: این مسئله باید 
در مجلس قانونگذاری طرح شــود، و شــورای 
فرهنــگ عمومی نیز باید آن را مورد بررســی 

قرار دهد.

حضور زنان در استادیوم ها
 به لحاظ شرعی و فقهی مشکلی ندارد 

نتخاب 
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جمــع پریشــانی  اســباب  تــو  زلــف  از  دارم 
پــری درشــان  آمــده  شــدن  دیوانــه  رام 

پریشــانیها مجمــوع  تــو  زلــف  ســر  ای 
پریشــانیها ز  نشناســی  رم  جــز  بــه  تــو 

منظر

مراسم تشییع پیکر شهید »حسن جنگجو« در تبریز

صر
س:  ن

عک
 

 از کســب جایگاه نخســت کشور این دانشــگاه به همراه 
دانشگاه تهران در رتبه بندی معتبر تایمز خبر داد.

محمدرضا پورمحمــدی با بیان اینکه رتبه بندی معتبر تایمز 
14 شهریور امســال منتشر شده است، افزود: در این رتبه بندی 
معیارهایی مانند آمــوزش، پژوهش، ارجاعات، ارتباط با صنعت 
و شــهرت بین المللی دانشــگاه های جهان مورد سنجش قرار 

گرفته است.
وی یــادآوری کرد: در این رتبه بندی 18 دانشــگاه از ایران 
در فهرســت انتخابی قرار داشتند که دانشــگاه تبریز در میان 
دانشــگاه های جامع به همراه دانشگاه تهران با قرار گرفتن در 
رتبه های 601 تا 800 جایگاه نخســت کشــور را کسب کرده 

است.
رئیس دانشــگاه تبریز اظهار کرد: بر اســاس این رتبه بندی 
دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، اصفهان و 
گیالن در رتبه های 801 تا یکهزار و دانشــگاه های زنجان، یزد 
و بیرجند و الزهرا نیز رتبه های باالی یکهزار را کسب کرده اند.

پورمحمدی ادامه داد: در میان همه دانشگاه های کشور اعم 
از صنعتی، جامع و پزشــکی نیز دانشگاه های شریف، امیرکبیر، 
صنعتی اصفهــان، علم و صنعت ایران، خواجــه نصیر و علوم 
پزشــکی تهران در رتبه های 601 تا 800 با دانشــگاه تبریز و 

تهران سهیم هستند.
وی گفــت: رتبه بنــدی تایمــز از مشــهورترین نظام های 
رتبه بندی دانشــگاه ها و موسسه های آموزش عالی جهان است 

که اولین بار در سال 2004 بنیان گذاشته شد.
پورمحمدی، افزود: در این رتبه بندی دانشــگاه نوشــیروانی 
نصر بابل بهترین عملکرد را دارد. 

پژوهش

کسب جایگاه نخست کشور 
از سوی دانشگاه تبریز

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شرقی از برگزاری دومین جشنواره باتیک )یک روش چاپ 

بر روی پارچه( استان در اسکو خبر داد.
مرتضی آبدار افزود: این جشنواره به منظور ارج نهادن به تالش 
هنرمندان چاپ باتیک )کالقه ای( و ارتقای کیفی تولیدات باتیک 

استان در شهریور سال جاری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه هر شــرکت کننده می تواند 4 اثر به دبیرخانه 
این جشنواره ارایه کند، اظهار کرد: دریافت و تکمیل فرم اطالعات 
مربــوط به آثار در زمان تحویل الزامی بوده و ابعاد باتیک های ارائه 

شده آزاد است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
شرقی، داشتن کارت شناسایی یا پروانه تولید صنایع دستی در رشته 
چاپ باتیک )کالقه ای(، تولید آثار ارائه شده در 2 سال اخیر و تهیه 
آثار بر روی الیاف طبیعی و به صورت چاپ دستی را از شرایط شرکت 

در این جشنواره اعالم کرد.
آبدار با اشاره به شرایط داوری این جشنواره ادامه داد: در تمامی 
آثار باید نام هنرمند یا برند مربوطه توسط مهر درج و آثار باید با طرح 
و ترکیب بندی مناسب ارائه شود و از ترکیب رنگ و همخوانی رنگ 

با اثر مطابقت داشته باشد.
وی گفت: اثرها باید دارای شناسنامه اثر بوده و فرم آن در هنگام 
تحویل اثر توسط هنرمند تکمیل و تحویل دبیرخانه شود و آثار ارائه 
ایرنا شده باید از نظر طرح های اجرا شده دارای اصالت باشد. 

فراخوان

فراخوان دومین جشنواره 
باتیک آذربایجان شرقی

اگر صحبت های آلفرد یعقــوب زاده را با تصاویری 
که عکاســان دیگری همچون آقای محسن شاندیز و 
آقای ابراهیمی که از این شــهید ثبت کرده اند مقایسه 
کنیم کامال ایســتادگی، صالبت، جسارت و نمونه بارز 
سرباز راستین امام راحل بودن در آن صحنه ها به اثبات 

می رسد.
بهزاد پروین قدس، پیشکسوت عکاسی هشت سال 
دفاع مقدس گفت: شهید حسن جنگجو از عنفوان جوانی 
یعنی از ســن 16 سالگی وقتی که دشمن بعثی جنگ 
نابرابر را علیه کشورمان آغاز کرد راهی جبهه های نبرد 

شد.
 وی افزود: شهید حسن جنگجو با شهید چمران در 
گروه های چریکی نامنظم و از دهالویه تا سوسنگرد در 
جبهه های مختلف حضور داشت و 10 بار اعزام به جبهه 
)تا آنجایی که من یادم اســت( در کارنامه عملیاتی او 

دیده می شود.
رزمنده هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: وی 
در اکثر عملیات ها از جمله عملیات مسلم ابن عقیل در 
ســومار، فتح المبین، جزایر مجنون عملیات خیبر و در 

سوسنگرد حضور داشت.
پروین قدس ادامه داد: پدر شــهید حســن جنگجو 
والیت مدار و مرید امام و انقالب بود و برادران وی نیز 
دوشادوش او  در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور 

داشتند.
وی با اشاره به عکس مشهور شهید حسن جنگجو 
ادامه داد: نسل ما آن عکس معروف شهید حسن جنگجو 

را در ذهن ها به یادگار ثبت کرده اند، عکسی که توسط 
آلفرد یعقوب زاده ثبت شــد این عکس نماد شجاعت، 
دالوری و جســارت و ایستادگی بود که در ذهن من و 

امثال من به یادگار ثبت شده است.
بهزاد پروین قدس که با شــهید حسن جنگجو هم 
محله ای بودند با یادآوری خاطراتی که با این شــهید 
داشت می گوید: وقتی حسن به جبهه اعزام شد 16 سال 
داشت و در 22 سالگی به شهادت رسید و در طول عمر 
پربرکت خود نمونه یک بسیجی شجاع، صبور، شاداب و 

نترس و به تمام معنا مرد بود.
عکاس پیشکســوت هشت ســال دفاع مقدس به 
اشــاره به فرمان حضرت امام خمینــی)ره( که فرموده 
بود »جزایر باید حفظ شود« در عملیات خیبر در جزایر 
مجنون در کنار نیروهای حماسه ساز لشگر عاشورا در 

عاشورای خیبر شرکت کرد و در مقام شجاعت شهدای 
عملیات خیبر همان بس که بگوئیم شــهدایی که به 
فرمان حضرت امام لبیک گفته و برای حفاظت از جزایر 
مقاومت کردند اگر در کربال نیز بودند مقاومت می کردند.

وی که در طی سال های حماســه و خون در کنار 
رزمنده ها بوده و صحنه های بسیاری از عشق و ایثار را 
ثبت و ضبط کرده اســت، ادامه می دهد: بعضی مواقع 
تصور ما بر این اســت که من نوعی اگر واســطه ثبت 
تصویری هستم من نشانگر هویت شهیدم در حالی که 
چنین نیست، بلکه خود آن شهید است که چنین حالتی 
را  به تصویر می کشد و باید گفت شهید یعنی ذکر خدا، 
شهید یعنی نام خدا، وقتی بعد از 34سال عطر معنویت 
در شهر پاشیده می شود این از برکت وجود اعتقاد و باور 
فارس خود شهیدان است. 

شهید خودش به عکس هویت می دهد
فرهنگ

فرماندار کلیبر از تمدید مهلت ارسال آثار به دومین 
جشنواره سراســری فیلم روستایی و عشایری کلیبر تا 
دهم آبان ماه خبر داد، گفت: جشنواره فیلم کلیبر فرصتی 

مناسب برای معرفی ارسباران است.
رســول خدابخش با اشــاره برگزاری دومین دوره 
جشنواره سراسری فیلم روستایی و عشایری کلیبر، اظهار 
داشت: این جشنواره قرار بود از 21 الی 24 شهریورماه 
در کلیبر برگزار شود و متأسفانه بحران کم آبی وقفه ای 
در این جشنواره ایجاد کرد و به همین خاطر و همچنین 
درخواست فیلم سازان سراسر کشور و دریافت فیلم های 
اضافی مهلت ارســال آثار به این جشنواره تا دهم آبان  

تمدید شد.
فرماندار کلیبر بابیان اینکــه اختتامیه دومین دوره 
جشنواره سراســری فیلم روستایی و عشایری کلیبر از 
۷ تا 10 آذرماه موکول شــده است، افزود: تمدید مهلت 
ارسال آثار و موکول زمان برگزاری به آذرماه یک توفیق 

اجباری بود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری 
این جشــنواره آثاری که تا پایان دهم آبان به دبیرخانه 

ارسال شود موردقبول واقع می شود.
خدابخش با ابراز تأسف از اینکه متأسفانه منطقه بکر 
ارســباران آن طور که باید و شاید به خوبی معرفی نشده 
است، گفت: البته برای معرفی منطقه ارسباران می توانیم با 
برگزاری جشنواره های مختلف این منطقه را به گردشگران 
معرفی کنیم و جشنواره فیلم روستایی و عشایری یکی از 

فرصت های معرفی منطقه ارسباران است.
فرماندار کلیبر تولید سریال آنام در شهرستان کلیبر را 
یکی دیگر از زمینه معرفی منطقه ارسباران عنوان کرد، 
بیان داشت: جشنواره فرهنگی و ورزشی هارنا )قره قیه( 
را می توان از زمینه معرفی ارسباران دانست و از طرفی 
مقام معظم رهبری که شــعار سال را اقتصاد مقاومتی 
تعیین کرده اند تحقق آن تنها وظیفه دولت نیست و قطعًا 

همه اقشار در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارند.
وی با تأکید بر اینکه نباید ظرفیت های قشر روستایی 

و عشایری در تحقق اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شود، 
اظهار کرد: طبق آمار منتشرشده که بیش از ۷0 درصد 
جمعیت شهرنشــین و مابقی روستایی و عشایرنشین 
هستند خوشــبختانه این آمار در کلیبر برعکس است 
به طوری که ۷۵ درصد جمعیت کلیبر روستایی و عشایر 
و 2۵ درصد شهرنشین هستند که با استفاده از ظرفیت 
جشنواره فیلم روستایی و عشایر سعی داریم تا این قشر را 
در زندگی روستایی و عشایری تشویق کرده و از طرفی 

هم از آن ها بخواهیم تا نقش خود را ایفا کنند.
فرماندار کلیبر از تدوین سند جامع صنعت گردشگری 
قلعه درســی در این شهرســتان خبر داد، خاطرنشان 
کرد: اگر ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاری در این 
منطقه گردشگری عالقه مند باشد ما نیز این سند ارائه 
می کنیــم و به اعتقاد بنده این منطقه مغفول مانده بود 
که روستائیان نمی توانستند نقش خود را به خوبی ایفاء 
کنند اما این گونه جشنواره زمینه ای مناسب برای معرفی 
مهر منطقه ارسباران به شمار می رود. 

جشنواره فیلم کلیبر فرصتی مناسب برای معرفی ارسباران است
جشنواره

پس از رفع تحریم های بین المللی علیه ایران متعاقب 
برجام، این کشور مســیر خود را به عنوان یک مقصد 

توریستی جهان باز می کند.
در ســال منتهی به مارس 201۷ )پایان اســفند 
139۵( بیش از 6 میلیون گردشــگر خارجی به ایران 
سفر کرده اند. بر اساس آمارهای رسمی، این رقم ۵0 
درصد بیش از سال قبلی )1394( و بیش از سه برابر 

سال 2009 بوده است.
افزایش تعداد گردشگران خارجی به دنبال حصول 
توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی حاصل 
شده است؛ این توافق )برجام( منجر به لغو بسیاری از 
تحریم های بین المللی علیه ایران از ابتدای سال 2016 
شده است. بسیاری از خطوط هواپیمایی اروپایی از جمله 
»بریتیش ایرویز« و »لوفت هانزا« پروازهای مستقیم 

خود به مقصد ایران را از سرگرفته اند و مقامات ایرانی 
نیــز صدور روادید )ویزا( برای گردشــگران خارجی را 
تسهیل کرده اند. به موازات افزایش تعداد گردشگران 
خارجی تقاضا برای هتل و محل اقامت توریستی نیز 

افزایش یافته است.
این تقاضا فرصت هایی را برای کارآفرینان محلی و 
»بیزنس من« ها و شرکت های خارجی ایجاد کرده است.

بر خالف برخی شــرکت های غربی که از بیم لغو 
احتمالی برجام از سوی دونالد ترامپ تمایلی به سرمایه 
گذاری در ایران ندارند، شــرکت های زنجیره ای هتل 
ســازی دنیا تمایل زیادی برای ساخت هتل در ایران 

نشان داده اند.
بازار ایران بسیار بیشتر از این رقم ها ظرفیت جذب 
ســرمایه گذاران خارجــی در بخش هتــل را دارد. بر 

اساس اعالم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری ایران، این کشور قصد دارد در سال 202۵ 

بیش از 20 میلیون گردشگر خارجی را جذب کند.
ایران یکی از ارزان ترین مقاصد گردشگری جهان 
است؛ با این حال گردشگران موانعی نیز در این کشور 
دارند. شهروندان آمریکا، بریتانیا و کانادا باید برای سفر 
به ایران درخواســت ویزا بدهند در حالی که شهروندان 
دیگر کشورهای غربی می توانند ویزا را به محض ورود 

به خاک ایران در فرودگاه بگیرند.
همچنین بــه دلیل وجــود برخــی تحریم های 
بین المللی و بانکی علیه ایــران، کارت های اعتباری 
گردشــگران خارجی در ایران کار نمی کند. این بدان 
معناســت که امکان رزرو اماکن گردشگری در ایران 
عصر ایران مشکل است. 

سیل ورود گردشگران جوان خارجی به ایران
گردشگری

مراسم شعر خوانی به یاد شاعر و هنرمند 

تبریزی مرحوم رسول عالم

شعرخوانی

به یاد شاعر و هنرمند تبریزی 
مرحوم رسول عالم

آدمی دیوانه چون من، یار می خواهد چه کار؟!
این سر بی عقِل من دستار می خواهد چه کار؟!

شعر خود را از تمام شهر پنهان کرده ام
یوسف بی مشتری بازار می خواهد چه کار؟!

نقشه هایم یک به یک از دیگری ناکام تر!
این شکست مستمر، آمار می خواهد چه کار؟!

در زمان جنگ؛ دشمن زود اشغالش کند
شهر مرزی جاده هموار می خواهد چه کار؟!

کاش عمر آدمی با مرگ پایان می گرفت
مردن تدریجی ام تکرار می خواهد چه کار؟

بعد از این لطفی ندارد حکمرانی بر دلم!
شهر ویران گشته فرماندار می خواهد چه کار؟!

شعر

اصغر    عظیمی  مهر
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