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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای 
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از 
ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه 

وظیفه مهم این نهاد یعنی...

فیلم کوتاه »َسس« به کارگردانی »ارتوران نجفی« از 
تولیدات انجمن سینمای جوان اورمیه، در ادامه کسب 
جایزه بهترین فیلم »هشــتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های خانواده باکو« و »نمایش در دومین جشنواره 

فیلم سالمت« و...

سیاست های کلی نظام 
باید متقن و صریح باشند

فیلم کوتاه »َسس« جایزه بهترین فیلم 
جشنواره کازان روسیه را کسب کرد
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دوست و همکار گرامی آقای جواد نقی زاده 
در غم از دست دادن عزیز به سوگ نشستن صبری می خواهد بزرگ و عظیم؛ برای شما و خانواده 

محترمتان  شکیبایی و صبر جمیل؛ و برای آن تازه گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را آرزومندم.
نقی فرشباف تقی نژاد

تسلیت

دوست و همکار گرامی آقای جواد نقی زاده 
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علّو درجات

و برای بازماندگان صبر مسئلت  داریم.
شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی

روزنامه سرخاب - هفته نامه آذرپیام - پایگاه خبری هم نوا

تسلیت

س
فار

س: 
عک

مصیبت دروغ هایی که »مداحان جدیداالختراع« 
به خورد خلق اهلل می دهند از مصیبت کربال بزرگ تر است

حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجری:
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عضــو هیأت رییســه مجلس شــورای 
اســالمی گفت: نظام آموزش عالی کشور، 
نیازمند شــیوه های جدید و تفکرات انقالبی 
اســت و با تحقــق این موضــوع می توان 
افق های جدیدی را در این حوزه ترسیم کرد.

محمــد حســین فرهنگی گفــت: جهاد 
دانشــگاهی، مولود مبارک انقالب اسالمی 

اســت و در این مدت توانسته در حوزه های 
فعالیت خود، موفق باشد.

نماینــده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر 
خاطرنشــان کرد: جهاد دانشــگاهی، مولود 
مبــارک انقالب اســالمی اســت و باید در 
حوزه های مختلف و بخصوص حوزه فرهنگی، 
نقشــی فراتر از نقش فعلی را ایفا و در حوزه 

نظام آموزش عالی، موثرتر عمل کند.
وی با انتقــاد از عملکــرد ناموفق دفاتر 
ارتباط صنعت و دانشگاه در مراکز دانشگاهی 
کشــور اظهار کــرد: جهاد دانشــگاهی در 
مقایســه با این دفاتر توانســته با امکانات و 

اعتبارات بسیار محدود، خوش بدرخشد. 
ایرنا  

نظام آموزش عالی نیازمند تفکرات انقالبی است
رویداد

گاران طوبی  ربای عضویت و ردیافت روزانهم و ساری محصوالت رفهنگی رشکت سخن ن
کد کاانل تلگرام مقابل را اسکن رفمایید.

برخورد مجرمانه با 
حوادث جاده ای 

کارساز نیست
 صفحه 2
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بنز رسماً به ایران آمد

فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی

آجیل تبریز باید راه خود را
در فرهنگ بین المللی پیدا کند

این که می گویند امام گفته آب و 
برق را مجانی می کنیم، صحت ندارد

دوست داشتم بزرگ ترین قدم هنری ام 
را در راه زبان مادری  ام بردارم

قاطع تریــن دلیلی که برای از هم پاشــیدن 
خانواده ها به کار می بریم از ســرمایه گذاری 
کشــورهای اجنبــی برای اخــالل در روابط 
خانوادگی ســخن به میــان می آوریم که در 
حکم  راحتی جان مان اســت و شــانه خالی 
کردن از زیر وظایف و مســئولیت هایی که به 

گردن داریم.
ســپس اقدام به تــدارک و اجــرای تریبون، 
تریبون ســخنرانی در این وادی می کنیم تا از 
فروپاشی اساســی ترین رکن جامعه ممانعت 

کنیم.
وقتــی افراد ارزشــی ما از گذاشــتن تصویر 
همســر یا فرزند خود در صفحات شخصی یا 
مثل سابق در کیف پول شــان ابا می کنند و 
آنهــا را در لفافه ای می پیچند و نمی دانم برای 
کدامین روز نگه می دارند؛ باید از نقش پررنگ 
دشــمن در ضربه زدن به کیان خانواده صرف 

نظر کنیم.
وقتی مردی به همســر و فرزنــد خود بهایی 
نمی دهــد چگونه باید انتظار داشــته باشــیم 
غریبــه ای به آنهــا ارزش داده و پایش را به 

حریم خصوصی خانواده ها نگذارد.
چرا وقتی نیاز به حضور بانوان در عرصه های 
مختلف هســت دید ارزشــی خود را مالیم تر 
می کنیم و راضی به حضور آنها می شــویم اما 
در دیگر موارد حتی تصاویر آنها را هم سانسور 

می کنیم.
برای تحکیم بنیــان خانواده ها خود را جدا از 
آنهــا ندانیم و در اجتماع و دنیای مجازی خود 

را مستقل از آنها نشان ندهیم.

خانواده در لفافه
فاطمه ابوالهانی 

خدادای، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

به یک نفر خانم مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانی بین الملل نیازمندیم.
تلفن تماس:

3-34328591 و 34321250

آگهی
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استاندار آذربایجان غربی: شتاب گیری اجرای طرح هادی در روستاهای آذربایجان غربی.
ایسنا

استفاده بهینه از شتاب!

ایسنا اولین جشنواره روستا در زنجان  

عکس نوشت

تبریز-  نماینده ولی فقیه آذربایجان شرقی 
گفت: یکــی از مباحثی که در بحث آجیل 
بســیار مهم و با ارزش است، بحث تولید 
داخلی است؛ همچنین الزم است تا آجیل 
تبریز همانند ســایر ظرفیت های تبریز به 

لحاظ مرغوبیت و صنعت نمونه باشد.
ســید محمد علی آل هاشم، به عمده 
ترین مسئله از تولیدات داخلی اشاره کرد و 
گفت: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری 
که در شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال نیز توجه ویژه ای شده است، بحث 

تولید ملی است.
وی افزود: یکی از مزیت های اصلی رشد 
تولید ملی، به دنبال داشــتن بحث اشتغال 
است که اگر مسائل و مشکالت اشتغال در 
جامعه ایران اسالمی بر طرف شود، مشکل 

بیکاری نیز به حداقل می رسد.

وی با بیان اینکه برطرف سازی مشکل 
اشتغال منجر به شکوفا شدن استعداد جوانان 
کشورمان می شود، اذعان کرد و گفت: اگر 
مشکل اشتغال حل شود، در سایه تولید ملی 
استعداد جوانان مخترع و مبتکر نیز شکوفا 
خواهد شد که اگر مشکل تولید داخلی نیز 
حل شود و تولید ملی افزایش یابد، جوانان از 
مارک های خارجی چشم پوشی و از تولیدات 

ملی استفاده خواهند کرد.

امــام جمعه تبریز تأکید کــرد: یکی از 
مباحثی که در بحث آجیل بســیار مهم و 
با ارزش اســت، بحث تولید داخلی است؛ 
همچنین الزم است تا آجیل تبریز همانند 
سایر ظرفیت های تبریز به لحاظ مرغوبیت 

و صنعت نمونه باشد.
السالم آل هاشم تصریح کرد:  حجت 
آجیلی هایی از جمله آجیلی تبریز، تواضع، 
محمــدی، لوکس و... همــه مایه افتخار 
تبریز هســتند. آجیل تبریز باید راه خود 
را در فرهنــگ بین المللــی پیدا کند که 
خوشــبختانه این امر تحقق یافته است و 
آجیل تبریز آن چنان که ســازمان میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری در 
این رابطه تالش نموده اســت، راه خود 
را برای ثبت جهانی آجیل تبریز گشــوده 
نصر است.  

آجیل تبریز باید راه خود را در فرهنگ بین المللی پیدا کند

ارومیــه- عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با انتقاد از برخــورد قضایی برای 
کنترل حــوادث جــاده ای، گفت: آموزش 
برخورد با مســائل اجتماعی، رعایت آداب 
اجتماعــی و انضباط اجتماعــی از دوران 

کودکی ضروری است.
ســلمان خدادادی در خصوص تشکیل 
کارگروه ویژه رســیدگی به مشــکالت و 
دالیــل وقوع حــوادث رانندگــی با ورود 
دادستانی کل کشور، اظهار داشت: برخورد 
قضایــی با همــه تخلفات جامعــه نگاه 
منفی را ایجاد می کند. متأســفانه یکی از 
اشکاالت اساســی در رفع مشکالت اکتفا 
به برخوردهای قضایی با همه موارد است و 
این در حالی است که کشورهای مشابه ما 

یک هزارم پرونده قضایی موجود در محاکم 
قضایی، دادگاه ها و دادســراهای ما را هم 

ندارند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای 
اســالمی، تصریح کرد: متاســفانه اعالم 
شــده بیش از 15 میلیون پرونده در حال 
رســیدگی در محاکم قضایی اســت که 

ناشــی از نگاه های قضایی و مجرمانه به 
رفع تخلفات در کشــور است، در حقیقت 
بسیاری از مشکالت ریشه فرهنگی دارد از 
این رو عموم مردم ما باید برخورد با مسائل 
اجتماعی، رعایت آداب اجتماعی و انضباط 

اجتماعی را از دوران کودکی بیاموزند.
و  دســتگاه قضایی  ورود  افــزود:  وی 
به مشــکالتی چون حوادث  دادســتانی 
جاده ای را درســت نمی دانم زیرا این نوع 
برخوردهــا بازدارنده نیســت، در حقیقت 
دادســتانی باید نســبت به عدم استاندارد 
ســرمایه گذاری  عدم  کشــور،  جاده های 
در حــوزه حمل و نقل و عدم اســتاندارد 
خودروهای تولید داخــل ورود جدی پیدا 
نصر کند.  

برخورد مجرمانه با حوادث جاده ای کارساز نیست

تبریز-  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره 
به اینکه در یک سال و نیم گذشته 5 مورد از 
آثار ناملموس استان در فهرست ملی به ثبت 
رسیده اســت از تداوم این روند در راستای 

برندسازی خبر داد.
مرتضی آبدار با تأکید ثمرات اقتصادی 
ثبت آثار در فهرست ناملموس گفت: برای 
ایجاد یــک برند، معرفی و ارتقا گســتره 
پوشش مولفه های مهمی به حساب می آیند 
و ثبت ملی اثر در این راســتا نقش بسیار 
مهمی دارد و مورد ثبت شــده را به نوعی 
انحصاری به یک منطقه خاص جغرافیایی 

نسبت می دهد و با توجه به فراگیر بودن و 
جنبه عمومی این آثار، معرفی آنها با سرعت 

بیشتری انجام می شود.
او در ادامــه افزود: بیشــترین تأکید در 
عرصه گردشــگری روی تبلیغات متمرکز 

است و برای پیشرفت در عرصه گردشگری 
می بایست به این مقوله اهمیت بیشتری قائل 
شــد. در همین راستا است که در تالشیم با 
ایجاد و تقویت برندهای خاص نام تبریز را 
در عرصه های گوناگون بیشتر از پیش بر سر 
زبان ها بیاندازیم. مدیرکل میراث فرهنگی 
آذربایجان شرقی گفت: زمانی می توان گفت 
که در گردشگری شاهد پیشرفت هستیم که 
اثرات اقتصادی آن را در جامعه ببینیم. تبریز 
2018 فرصتی طالیی برای گردشــگری 
اســتان اســت و می خواهیم از این طریق 
آنچه از آن اهداف عالی اقتصاد مقاومتی یاد 
نصر می شود را جامه عمل بپوشانیم.  

پیگیر ثبت آثار ناملموس بیشتری از استان در فهرست ملی هستیم

اردبیل - رئیس ســازمان بازرسی 
کل کشور گفت: اکثر مدیران استانی 
پاک دست هستند و به نوعی سرمایه 

نظام محسوب می شوند.
 ناصر سراج گفت: سازمان بازرسی 
کل کشــور به صورت مســتمر بر 
عملکرد مدیران و ادارات نظارت دارد و 
بررسی ها نشان می دهد اغلب مدیران 

خدوم و پاک دست هستند. وی افزود: نظارت و بازرسی از عملکرد دستگاه ها در تمامی 
مراحل اجرای امور ادارات انجام می شود تا از هر گونه تخلف و انحرافی ممانعت شود.

سراج بخشــی از برنامه های سازمان بازرسی را معطوف به تحقق سیاست های 
مهر اقتصاد مقاومتی دانست. 

اکثر مدیران استانی پاک دست هستند

اردبیل - معاون توسعه مدیریت 
وزیر کشــور از بررسی و اقدام برای 
صدور مجوز اســتخدام هزار و ۶00 

نفر در استان ها خبر داد.
جــواد ناصریان تصریــح کرد: 
به کار گیری این افراد در ســطح 
ســتادی امکان پذیر نیســت و به 
دنبــال تبدیل وضعیــت نیروهای 

قراردادی و پیمانی هستیم.
وی با تأکید به تالش دولت برای توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه دولت 

اضافه کرد: از جمله اینکه از مدیران با تجربه در بدنه دولت استفاده می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور متذکر شد: در حال حاضر 
استانداران استان ها از بین افراد با تجربه و توانمند انتخاب شده اند و تالش بر 
این بوده تا با به کارگیری نیروهای کارآمد بتوان دولت را از بحران و مشکالت 
مهر خارج کرد.  

مخالف ملی شدن اعتبار هزینه ای هستم
اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان 
اردبیل گفت: مداحان به آفت هایی که 
در عزاداری ها وجود دارد توجه ویژه ای 
داشته باشند تا این مســأله دستاویز 

حربه های دشمنان نشود.
سید حسن عاملی اظهار کرد: اصلی 
ترین رسالت عاشورا امر به معروف و 
نهی از منکر است که مداحان و شعرا 

باید در تبلیغ این امر در جامعه کوشا باشند.
امام جمعه اردبیل با اشــاره به نفوذ شعر در نفوس انسان ها و میزان تأثیرگذاری 
باالی آن در جامعه تصریح کرد: آفتی که در این زمینه وجود دارد باید توســط خود 

شعرا و مداحان اصالح شود.
عاملی افزود: ضرورت دارد که مراسم استقبال از محرم در همه جای کشور برگزار 
شود تا قبل از برگزاری مراسمات عزاداری امام حسین )ع( آسیب شناسی ها در این 
فارس خصوص انجام شود.  

مداحان به آفت های عزاداری توجه کنند

انتظامي استان  جانشــین  تبریز- 
آذربایجان شرقی گفت: با توجه به تنوع 
و پیچیدگی های فضای رسانه ای در 
جامعه سواد رسانه ای برای فرماندهان 
و مســئوالن انتظامی امری الزم و 

ضروری است.
علی محمدی اظهار داشــت: در 
جهان کنونــی با توجه بــه کارکرد 
رسانه ها و قدرت و توان این ابزارهای فکری سواد رسانه ای برای پلیس در برخورد با 

پدیده های اجتماعی و امنیتی حیاتی و الزم است.
این مقام ارشــد انتظامی عنوان کرد: در عصــر حاضر که از آن به عنوان عصر 
ارتباطات و فناوری  اطالعات نام می برند، قطعاً نقش رسانه ها به عنوان ابزار اطالع 

رسانی در تنویر افکار عمومی ارزشمند است.
محمدی، همراهی و همفکری رســانه ها و مردم با مسئوالن را بهترین راهکار 
برای حل مشکالت جامعه دانست و تأکید کرد: در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و ناهنجاری های جامعه می توان از کارکرد رسانه ها و قدرت تاثیر پذیری آنها به نحو 
فارس مطلوب استفاده کرد.  

ضرورت سواد رسانه ای مسئوالن انتظامی

امور  هماهنگی  معــاون  تبریز- 
آذربایجان شرقی  اســتاندار  عمرانی 
نسبت به عدم حضور برخی مدیران 
در جلسه شــورای فنی استان انتقاد 

کرد.
اشاره  با  پورمهدی  محمد صادق 
به بخشی از مهم ترین مصوبات این 
شورا در طول یکسال اخیر گفت: در 
طول یکســال اخیر، ۶3 موضوع در این شورا به تصویب رسیده که 37 درصد به 

صورت کامل اجرا شده و ۶3 درصد نیز در دست اجراست.
 وی در بخشــی از سخنان خود با بیان اینکه الیه های مختلف سیستم اداری 
باید مانند اتاق شیشــه ای، شفاف باشــد ادامه داد: شفافیت در امور و مشورت و 
همکاری با نیروهای متخصص در هر زمینه ای، روند رفع مشــکالت را سهل تر 

می کند.
 وی شورای فنی را باالترین مرجع فنی در استان دانست و با اشاره به تصویب 
این شــورا از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی عنوان کرد: انتظار دارم تمامی 
اعضا به اهمیت و جایگاه این شورا واقف تر باشند و با تصمیم گیری های تخصصی 

خود در زمینه های مربوطه، شورای فنی را به جایگاه اصلی رفیع خود برسانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه استفاده از 
توان بخش خصوصی در حوزه های مختلف، یکی از مهم ترین سیاست های دولت 
تدبیر و امید اســت تصریح کرد: در راستای توجه عملی به این موضوع، بیش از 
دو سوم اعضای حاضر در جلسات شورای فنی و برخی دیگر از جلسات مشابه را 
فعالین بخش خصوصی تشکیل می دهند و همپا با مدیران استانی در تصمیم گیری 
ایسنا ها، ایفای نقش می نمایند.  

شورای فنی به جایگاه اصلی خود برسد

اردبیل- رئیس پلیس پیشــگیری نیروی انتظامی گفت: در قالب شــورای 
عالی تحول در کالنتری ها و پاســگاه ها تالش می شــود تا بر اساس مطالبات 

مقام معظم رهبری و مردم شرایط کالنتری ها تحول پیدا کند. 
محمد شــرفی اظهار کرد: به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری از ســال 
گذشــته بحث ارتقای کمی و کیفی کالنتری ها به عنوان مکان تعامل با مردم 

مورد توجه قرار گرفته تا رضایتمندی عموم مردم در این مکان ها فراهم آید.
وی گفت: از آن زمان شورای عالی تحول در کالنتری ها و پاسگاه ها شکل 

گرفته که این شورا در قالب هشت کمیته فعالیت خود را انجام می دهد. 
رئیس پلیس پیشــگیری نیــروی انتظامی یکی از ایــن کمیته ها را کمیته 
اصالح ســاختار نظام کالنتری ها اعالم کرد و افــزود: ما در قالب این کمیته 
ســعی مان بر این اســت تا ارتقای کمی و کیفی کالنتری ها را شــاهد و ناظر 
ایسنا باشیم.   

پلیس سیار جایگزین کالنتری ها می شود
زنجان- سفیر آفریقای جنوبی در ایران از تمایل این کشور به دسترسی به جاده 

ابریشم و ارتباط متقابل اقتصادی با تجار ایرانی خبر داد. 
  ویلیام مکس فلمن وایتد اظهار کرد: اتاق بازرگانی زنجان فرصت خوبی برای 
بازدید و آشــنایی با پتانسیل های این اســتان در حوزه اقتصادی فراهم کرد و این 

می تواند زمینه ارتباط متقابل باشد. 
وی با اشاره به اینکه ایجاد رابطه موفق اقتصادی نیاز به شناخت متقابل و دقیق 
طرفین از یکدیگر دارد، تصریح کرد: ایران و آفریقای جنوبی مشــترکات تاریخی و 
سیاسی دارند که از جمله شما رهبری امام خمینی )ره( را داشتید و ما رهبری نلسون 

ماندال را در کارنامه سیاسی کشور خود داریم. 
 مکس فلمن وایتد افزود: تحریم های اعمال شــده علیه ایران فقط برای شما 
مشکل ایجاد نکرد، بلکه وقتی مشکل تحریم به وجود می آید ما هم به واسطه این 
ایسنا مسئله ضرر می بینیم.  

مایل به دسترسی جاده ابریشم هستیم

بهزیســتی  مدیــرکل  تبریــز- 
آذربایجان شرقی شرایط اعطای فرزند 

به دختران مجرد را تشریح کرد.
محسن ارشدزاده اظهار کرد: طبق 
قوانین جدید تصویب شــده، اعطای 
فرزند به دختــران مجرد جایز بوده و 
دختران مجرد می توانند با طی مراحل 

قانونی فرزندپذیر شوند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون در استان متقاضی دختر مجرد برای فرزندپذیری 
نداشــته  ایم؛ افزود: در اعطای فرزند، الویت با زوجین نابارور بوده و دختران مجرد در 
رده ی دوم قرار دارند و دختران مجردی که ازدواج نکرده و به تنهایی زندگی می کنند 

و همچنین تمکن مالی کافی دارند؛ می توانند اقدام به فرزندپذیری کنند.
وی با اشاره به شرایط فسخ فرزندپذیری عنوان کرد: اگر سازمان بهزیستی متوجه 
شود که افراد از فرزند خوانده  خود به خوبی مراقبت نمی کنند و دیگر شرایط الزم را 

برای نگهداری ندارند، با حکم قضایی دادگاه می تواند فرزند خواندگی را فسخ کند.
ارشدزاده افزود: همچنین فرزندپذیر خود نیز می تواند اقدام به فسخ فرزندپذیری 
کند. اما به منظور تأمین منافع مالی و حفظ حقوق کودک و در صورتی که متقاضی 
حکم دائمی را امضا کرده باشــد؛ یک ســوم اموال فرزندپذیر به فرزندخوانده تعلق 

می گیرد تا در صورت فسخ بعدی از سوی متقاضی، منافع این کودکان تأمین شود.
وی با اشاره به چگونگی شناسنامه دار شــدن فرزندان اعطا شده به دختران 
مجرد گفت: در ابتدا طی حکمی از ســوی سازمان بهزیستی و دادگاه، اداره ثبت 
احوال شناســنامه ی موقتی را با انقضای شــش ماهه برای این کودکان صادر 
می کند و در صورت رضایت سازمان بهزیستی از فرزندپذیر، حکمی برای صدور 
ایسنا شناسنامه  دائمی صادر می شود  

شرایط اعطای فرزند به دختران مجرد
اســتانداری  سرپرســت  تبریــز- 
آذربایجان شــرقی گفت: جهاد دانشگاهی 
می تواند نقش مهمی در پرکردن خالهای 
فکــری و اعتقادی جوانان با اســتفاده از 
روش های مدرن همچون فضای مجازی 

و... داشته باشد.
سعید شبستری خیابانی با اشاره به برخی 
اتفاقات مربوط به انقالب فرهنگی دانشگاه ها 
در دانشگاه تبریز گفت: در آن ایام، یک هرج 

و مرج و بی نظمی در دانشگاه ها ایجاد شده 
بود و گروه ها و گروهک های راست و چپ 
با تبلیغ افکار سیاســی خود، سعی در جذب 

عضویت بسیاری از دانشجویان بودند.
 وی بــا بیان اینکه اندک اندک؛ فعالیت 
فرهنگی و سیاسی برخی گروه های سیاسی 
به سمت اقدامات و مبارزات مسلحانه سوق 
پیدا کرده بود، تصریح کرد: انقالب فرهنگی 
از دانشــگاه تبریز آغاز شــد و در آن زمان، 

تمامی دانشکده های این دانشگاه در دست 
چندین گروه سیاســی بود و در جلوی درب 
یکی از همین دانشــکده ها، پرچم شوروی 

نصب شده بود.
 شبســتری ادامه داد: همــه با هم باید 
دســت به دســت هم دهیــم و با تالش 
نهادهای انقالبی همچون جهاد دانشگاهی، 
دانشــگاهها را بــه جایــگاه اصلــی خود 
نصر بازگردانیم. 

کاهش نقش دانشگاه ها در توسعه فرهنگی و اجتماعی

تبریز- عضــو هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی گفت: جمهوری اسالمی و 
مسئوالن سیاسی کشور باید برای پایان دادن 
به نسل کشــی در میانمار فعال تر و جدی تر 

عمل کند.
مسعود پزشکیان  با اشاره به فرمایشات  
)سه شنبه، 21 شهریورماه( مقام معظم رهبری 
در خصوص جنایت میانمار در کالس خارج 
از فقه اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم 
رهبری فصل الخطاب است همان طور که 

ایشان تأکید داشتند باید جمهوری اسالمی 
در مقابله با ظلم در هر نقطه از جهان صریح 

و شجاعانه اعالم موضع کند.
نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در 
مجلس دهم شــورای اســالمی ادامه داد: 
بنابراین انتظار می رود ریاســت جمهوری، 
وزارت امور خارجه و روحانیون شناخته شده 
و تاثیرگذار در خصوص نسل کشــی مردم 
میانمار اعالم موضع کنند، حتی دانشگاهیان 
نیز می توانند اقداماتی از جمله اعالم شکایت 

به سازمان ملل داشته باشند.
این نماینده مجلس بــا تاکید بر اینکه 
جمهوری اســالمی تأثیر به سزایی در پایان 
دادن به نسل کشی مردم میانمار دارد، گفت: 
جمهوری اسالمی باید در این زمینه فعال تر 
ظاهر شــوند و روند اتمام این نسل کشی را 
جدی تر دنبال کند چرا که این فاجعه روشن 
و واضح جلوی چشم همگان و سازمان ملل 
رخ می دهــد اما اقدام عملی صورت نگرفته 
فارس است.  

فرمایشات رهبری فصل الخطاب
 وزارت خارجه و مسئوالن سیاسی کشور باشد
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رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رئیس و 
اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار 
خواندند و با اشــاره به سه وظیفه مهم این نهاد 
یعنی »تشخیص مصلحت«، »مشاورت در تعیین 
سیاست های کلی« و »ارائه راه حل در معضات 
کشــور« تأکید کردند: مجمع باید صد در صد 

انقابی، فکر و عمل کند و انقابی باقی بماند.
آیت اهلل خامنه ای با یادآوری مســئولیت بسیار 
ظریف و خطیر مجمع در »تشــخیص و اِعمال 
مصلحــت« افزودنــد: مجمــع در مواقعی که 
مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای 
اسامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح 
می دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان 
ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح 
باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، 

آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
ایشــان افزودند: اِعمال مصلحــت باید با نگاه 
بلندمــدت و نه روزمره، صــورت پذیرد و برای 
تشخیص آن، بحث های دقیق، کامل و مستدل 
با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای 

نگهبان انجام شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحقق دومین وظیفه 
مجمع یعنی »مشورت دادن به رهبری در تعیین 
سیاست های کلی نظام« را نیازمند بررسی های 
دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: سیاست های 
کلی، هندســه نظام را در مسائل مختلف تعیین 

می کند و بسیار مهم است.
ایشــان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« در 
تدوین سیاســت های کلی همراه با بحث های 
عالمانه، مستدل، مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند 
و افزودند: به گونه ای عمل کنید که سیاست های 
کلی، »قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید« باشد 
تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصاح یا تجدیدنظر 

نشود.
»صراحــت«، »قابل تأویل نبودن« و »پرهیز از 
ورود بــه چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقوله سیاست های 
خبرآناین  کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند. 

روسیه توصیه کرد
  به حمالت اسرائیل 

جواب ندهید
روزنامه اســرائیلی یدیعــوت آحارونت مدعی 
شد: روســیه از دولت بشار اسد خواسته است 
به حمات هوایی اسرائیل واکنش نشان ندهد.  
این روزنامه به نقــل از یک منبع دیپلماتیک 
ارشد روســیه گفت: مسکو تاش می کند به 
اسرائیل اطمینان بدهد در صورتی که دخالت 
های ایران و حزب اهلل لبنان در سوریه افزایش 

یابد روسیه آنها را محدود خواهد کرد. 
این منبع روس اضافه کــرد: ما نگرانی های 
اسرائیل را درک می کنیم. در دیدار اخیر میان 
پوتین و نتانیاهو، این موضوع را توضیح دادیم. 
وی توضیــح داد: ســازمان اطاعاتی امنیتی 
نظامی روســیه به دولت بشار اسد و حزب اهلل 
لبنان توصیه کرده اســت به حمات هوایی 
اسرائیل درخاک سوریه، واکنش نشان ندهند. 
به نوشــته ایــن روزنامه اســرائیلی، بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوسی کوهین 
رئیس موســاد )ســازمان اطاعات و امنیت 
خارجی اسرائیل( در ماقات اخیر خود با پوتین 
گفت: ایــران داری طرح گســترده ای برای 
نهادینه کردن حضورش در خاک سوریه است. 
ایــن روزنامه افــزود: ایران تــاش می کند 
سپاه پاســداران، و گروه های نظامی شیعه از 
پاکستان و افغانســتان و عراق در سوریه، به 

صورت دائمی ماندگار شوند. 
نتانیاهو همچنین به پوتین اطاع داده بود که 
ایران در حال تاش برای ایجاد بندر در شهر 
طرطوس سوریه و ســاخت کارخانه موشک 
عصرایران سازی در خاک لبنان است. 

یادداشت 

سیاست های کلی نظام 
باید متقن و صریح باشند

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن حمایت از توافق 
هســته ای بین ایران و گروه 1+5، مقایســه بین ایران و کره 
شــمالی را نادرســت خواند و تاکید کرد این دو کشور کاما با 

هم متفاوتند.
فدریــکا موگرینی گفت: من عاقه ای ندارم وضع ایران و کره 
شــمالی یکسان دانسته شــود. نظام سیاسی و سوابق دو کشور 

متفاوت است و آنها کاما با یکدیگر متفاوت هستند.
موگرینی افزود: فکر نمی کنم که یکسان دانستن وضع این دو 
کشور در خدمت واقعیت تاریخ و موقعیت کنونی است و اتحادیه 
اروپا آماده است از صاحیت، مهارت و تجربه خود در این زمینه 
برای همراهی در روند )مذاکرات با کره شمالی( استفاده کند، به 
شــرط اینکه شاهد گشایشی در اراده سیاسی برای تعامل جدی 
ایرنا جهت یافتن راه حلی صلح آمیز در تنش کنونی باشیم.  

موگرینی مقایسه بین ایران و 
کره شمالی را نادرست خواند

سفیر کره شمالی در مسکو گفت: اگر آمریکایی ها فکر می کنند که با 
تشدید فشار اقتصادی بر کره می توانند این کشور کوچک را به زانو 

درآورند، در توهم اند.
کیــم یونگ جائه، تحریم های جدید آمریکا را بی اثر و تغییر موضع 

کشورش در اثر وضع این تحریم ها را »خیالبافانه« دانست.
وی گفت: قطعنامه شــورای امنیت با اعمال فشــار ایاالت متحده 
تصویب شد؛ این کشور به شورا نگاهی ابزاری دارد و این غیرقانونی 
است. ما چندین دهه است که زیر فشار شدیدترین تحریم های آمریکا 
زندگی می کنیم ولی با این حال، به هرچه خواسته این دست یافته ایم.

وی  آزمایش های اتمی را اقدام یک ملت در جهت آمادگی برای 
دفاع از خود دانســت و در تهدیدی مبهــم گفت: اقدامات جدید 
پیونگ یانگ، آمریکا را به بدترین وضعیتی که تاکنون تجربه کرده 
انتخاب دچار می کند. 

تحریم های آمریکا اثر ندارد

امنیت مرزهای کشور تقویت می شود
رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: براساس برنامه ریزیی های 
انجام شده در سال جاری به عنوان یک اولویت تقویت مرزها 
و توانمند سازی مناطق مرزی کشور در دستور کار قرار گرفته 

است.
 سردار محمد شــرفی اظهار کرد: یکی از اولویت های نظام 
جمهوری اســامی ایران توجه به تقویت مرزها است که در 
این زمینه روسای هر سه قوه حمایتهای الزم را از برنامه های 

تقویتی در حوزه مرزها اعام کردند. 
وی گفت: تاش ما بر این اســت تا با تأمین زیر ساخت ها و 
تجهیزات مورد نیاز، شــرایط دفاعی مرزها را تقویت کرده و 
ایسنا توان نیروی انسانی و تجهیزات مرزها را افزایش دهیم.  

انگلیسی ها برای همیشه از برگزیت پشیمان خواهند بود
رئیس کمیسیون اروپا گفت: انگلیسی ها برای همیشه از این تصمیم 

خود پیشیمان خواهند بود.
ژان کلــود یونکر گفت: برگزیت یک تصمیــم ناراحت کننده بود. 
آن ها)بریتانیایی ها( همیشــه از این تصمیم پشیمان خواهند بود. به 
تصمیم مردم بریتانیا احترام می گذاریم. روند برگزیت باید به پیش 

برود.
یونکر گفت: شهروندان اتحادیه اروپا باید درباره آینده خود تصمیم 

بگیرند، تصمیم های اروپا از باال به پایین دیکته نمی شود.
وی در مورد خطر بازگشت تروریست ها از سوریه به اروپا نیز گفت: 
پیشنهاد می کنم یک ســرویس واحد به ویژه برای تبادل اطاعات 
مهر درباره افراطیونی که به اروپا باز می گردند، تشکیل شود. 

اگر آمریکا از برجام خارج شود 
یک بازآرایی جدید خواهیم کرد

سخنگوی دولت گفت: یک طرف برجام ایران است و طرف دیگر 
شش کشور که یکی از آنها آمریکاست. اگر آمریکا از برجام خارج 

شود قطعا باید یک ارنج و بازآرایی کنیم.
محمد باقر نوبخت درباره موضع کشــورمان نســبت به سخنان 
مقامات آمریکایی در زمینه خروج از برجام اظهار داشت: در برجام 
یک طرف ایران و طرفی دیگر 6 کشــور هستند که یکی از این 
6 کشور آمریکا است. نوبخت افزود: قطعاً در این بازآرایی اصل و 
فرض ما حفظ منافع ملی است، به گونه ای که اگر قرار شد با این 5 
کشور باقی مانده ادامه دهیم، ادامه خواهیم داد تا منافع ما همچنان 
ایرنا محفوظ بماند. 

آمریکا ، چین را تهدید کرد
 آمریکا به چین هشدار داد: اگر در خصوص کره شمالی با این 

کشور همکاری نکند با تدابیر بازدارنده ای روبرو خواهد شد.
این اولین هشــدار واشــنگتن به پکن پس از صدور قطعنامه 
تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل علیه کره شمالی 
اســت. وزیر خزانه داری آمریکا صراحتــًا به چین اعام کرد: 
همکاری تجاری با کره شمالی برایش گران تمام خواهد شد.

اســتیون مونشــن خاطر نشــان کرد: اگر چین تحریم های 
شــورای امنیت را به طور کامل اجــرا نکند آن زمان خودش 
تحریم خواهد شــد. وی تأکید کرد: همکاری نکردن چین با 
تحریم ها باعث خواهد شد تا آمریکا این کشور را از دسترسی 
ایرنا به نظام مالی خود محروم کند. 

یادداشت 

وزیر کشور گفت: موضوع انتخاب استاندار زن در حالی پیگیری است و 
تاش دولت بر این است که استاندار زن نیز انتخاب شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی درباره  تغییر استانداران اظهار داشت: دراین 
دوره ســعی بر این بوده که براســاس ارزیابی های که از استانداران 

صورت گرفته است، انتخاب استانداران صورت پذرید.
وی افزود: با توجه به این موضوع بعضی استانداران تغییر کرده و بعضی 
دیگر نیز در دیگر دستگاه های دولتی به خدمت خود ادامه خواهند داد. 
همچنین تعدادی از استانداران به درخواست خود بازنشسته خواهند 

شد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: دولت سعی دارد در کوتاه ترین فاصله 
و به این خاطر که  تزلزلی در مدیریت استان ها انجام نگیرد تکلیف 
اســتانداران را تعیین کند، دولت آمادگی دارد،  تا پایان شهریور ماه 
تسنیم انتخاب تمام استانداران را قطعی کند. 

انتخاب استاندار زن
 در حال پیگیری است

وزیر ارتباطات گفت: وظیفه وزارت ارتباطات اسپانسری مالی در حوزه 
بازی های رایانه ای نیست و باید از نظر معنوی نیز کمک هایی صورت 
گیرد. باید به سرویس های مورد استفاده الیه باالیی که برای کاربران 
حوزه بازی اهمیــت دارد توجه کنیم. محمد جواد آذری گفت: بازی 
مسئله مهمی برای کشور ایران است. عاوه بر پر کردن اوقات فراغت 
نسل جوان جامعه در بخش حرفه ای نیز افتخارآفرینی جوانان را در 
سطح جهانی به دنبال دارد. ما خوشحال می شویم که بازی هایی از 
ایران در ســطح جهانی وجود داشته باشد. آذری جهرمی با اشاره به 
وضعیت نامناسب اتصال به بازی های رایانه ای خارجی گفت: طبق 
استاندارد اتحادیه جهانی مخابرات، بازی های آناین باید 100 میلی 
ثانیه تأخیر داشته باشند اما در ایران به دلیل دور بودن محل سرورها 
این تأخیر 400 میلی ثانیه است که باعث شده عمًا نتوان بازی انجام 
داد. باید به صورت جدی بهبودهایی در این حوزه انجام شود تا کاربران 
خبرآناین راحت تر بتوانند از بازی های آناین استفاده کنند.  

وظیفه وزارت ارتباطات اسپانسری 
بازی های رایانه ای نیست

وزیــر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر مدیرکل آژانس 
تصریح کرد: چارچوب هایی که در برجام و پروتکل الحاقی مشخص 
شده برای بازدید از اماکنی است که امکان فعالیت های هسته ای در 
آن باشــد و هیچ کدام از این بازدیدها نمی تواند بهانه ای برای کسب 

اطاع از اسرار کشورمان باشد.
محمد جواد ظریف درباره اظهارات یوکیو آمانو مبنی بر اینکه تفاوتی 
بین سایت های نظامی و غیرنظامی برای بازدیدها قائل نخواهیم بود، 
گفت: هم پروتکل الحاقی مشخص است و هم برجام. چارچوب هایی 
که در برجام و پروتکل الحاقی مشــخص شــده بــرای بازدید از 
مکان هایی است که امکان فعالیت های هسته ای در آن وجود داشته 
باشد و تاکنون ایران همان طور که آژانس بارها اثبات کرده در زمینه 
عدم فعالیت های اعام نشده کامًا به درستی عمل کرده، همانطور 
که در بند ٧4 ضمیمه یک برجام هم تأکید شده هیچ بازدید نمی تواند 
فارس بهانه ای برای اطاع یافتن از اسرار کشور باشد. 

بازدید آژانس نمی تواند بهانه ای 
برای اطالع از اسرار کشور باشد

سفیرعربستان در مصر و نماینده این کشور در اتحادیه عرب در پاسخ 
به وزیر مشاور دولت قطر که ایران را دولتی شریف توصیف کرد گفت: 
این جمله مســخره است، ایران که در امور داخلی کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس دخالت می کند، باندهای جاسوسی مرتبط با ایران 
در کویت کشف می شود و سفارت عربستان و دیگر سفارت خانه ها 

را آتش می زند دولت شریفی است؟
احمد القطان در ادامه با نگاه کردن به سلطان بن سعد المریخی گفت: 

ایران مبارک شما باشد...اما به زودی پشیمان خواهید شد.
وی همچنین در خصوص وجود نداشــتن ادله و اسنادی برای اتهام 
حمایت قطر از تروریسم گفت: چندبار تا کنون رئیس جمهور آمریکا 
یا مسئوالن اروپایی تأکید کرده اند که قطر باید حمایت از تروریسم را 
متوقف کند؟ اینها بدون دلیل حرفی نزده اند. در ضمن مصر هم اعام 
کرده که ادله ای دارد که حاکی از حمایت قطر از گروه های تروریستی 
مهر در این کشور است. 

ایران مبارک شما باشد!

 در حالــی که دولت آمریکا همچنان به دنبال بهانه ای برای 
لغو برجام و مقابله با ایران است، سه کشور اروپایی امضاکننده 
توافق هسته ای با ایران )برجام( و نیز مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، این توافقنامه بین المللی را نه تنها پیمانی معتبر 
بلکه حتی برخــی از آنها الگویی برای حل بحران های دیگر 
جهانی می دانند و بر ادامه حمایت خود از آن تأکید می ورزند.

مقامات دولــت جدید آمریکا، از جملــه دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری این کشور طی روزهای گذشته با تکرار حرف های 
قبلی خود از عنوان توافق بد برای برجام اســتفاده کردند، اما 
اروپایی ها از جمله مقامات سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و 
انگلیس که در مذاکرات و ســپس امضای توافق هسته ای با 
ایران شرکت داشتند، همچنان از این توافق دفاع و حتی برخی 
از آنان اعام کرده اند که جایگزینی برای برجام وجود ندارد. 

آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان، مذاکرات هســته ای ایران و 
قدرت های جهانی را الگویی برای حل بحران شبه جزیره کره 
دانست و اعام کرد: چنانچه نیاز به حضور ما در این مذاکرات 

باشد، به سرعت پاسخ مثبت خواهیم داد.
زیگمار گابریــل، وزیر امور خارجه آلمان نیزگفت: ما بســیار 
عاقه مند هســتیم که توافق هسته ای با ایران را به عنوان 

یک توافق اروپایی و آلمانی حفظ کنیم.
گابریــل افزود: آلمان و اروپا تمایــل زیادی به صیانت از این 
توافق دارند. اما ایران با توجه به نگرانی های موجود در آمریکا 

باید به همه جزییات این توافق جامه عمل بپوشاند.
همچنین ژرارد آرود، ســفیر فرانسه در آمریکا گفت: پاریس از 
هیچ گونــه تجدید نظر و بازنگری در توافق هســته ای ایران 
حمایت نمی کند و این توافق همانگونه که هســت، باید اجرا 

شود.
همچنین نیکاس هاپتون، ســفیر انگلیس در تهران با بیان 
اینکه دولت این کشــور به طور کامل به اجرای برجام متعهد 
اســت، تأکید کرد: لندن مصمم اســت رابطه اش را با دولت 

حسن روحانی در چارچوب برجام گسترش دهد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
گفت: توافق هسته ای با ایران نشانگر شیوه اتحادیه اروپا در 
سیاست خارجی است. این توافقی بین دو کشور نبود، بارها این 
را تکرار کرده ام و احســاس می کنم که ناچاریم در ماه های 
ایرنا آینده نیز بارها تکرار کنیم. 

مخالفت اروپا با رویکرد جدید آمریکا در قبال برجام
رییس  جمهــور، ضرورت اتخــاذ و پیمودن مشــی اعتدال و 
میانه روی را توسط استانداران و همه مسئولین رده های مختلف 
دســتگاه های اجرایی مورد تأکید قرار داد و آنان را به لزوم توجه 
به شایسته ساالری، رشد و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، 
توجه به اقتصاد مقاومتی و اســتفاده از ظرفیت جوانان و بانوان 

فرا خواند.
حسن روحانی اظهار داشت: پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی 
به معنای آمادگی برای ایثار و فداکاری اســت، چرا که این افراد 
می توانند در کار دانشــگاهی، اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی 
موفق تر ظاهر شده و زندگی راحت تری داشته باشند، اما پذیرفتن 
مسئولیتی مانند استانداری که عالی ترین مقام دولت در استان ها  
محسوب می شود، بی تردید مسئولیت سنگین و دشواری است، 
لذا همه وزرا باید از فعالیت استانداران به عنوان منتخبان هیات 

دولت، پشتیبانی کنند.
رییس جمهور تصریح کرد: مشــروعیت همه ما بر مبنای رأی 
مردم اســت یعنی 24 میلیون رأی به عنوان مشروعیت دولت 
محسوب می شوند و 42 میلیون رأی نیز، نشان دهنده استحکام 

مشروعیت نظام اسامی است.
روحانی توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آنها برای 
حضور در انتخابات را مورد تأکید قرار داد و گفت: مردم خواست و 
مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح 

کردند که باید در اداره استان ها به آن توجه شود.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه اساس دولت یازدهم و دوازدهم 

بر مبنای مشی اعتدال و میانه روی بوده و مردم هم بر همین مبنا 
به این دولت رأی دادند، اظهار داشت: افراط و تفریط جز ضرر و 
خسران هیچ نتیجه ای برای مردم نداشته و نخواهد داشت. مشی 
اعتدال همان روشی است که اســام و پیامبر گرامی)ص( به 
عنوان خط وســط و امت وسط از آن یاد کردند و این مشی باید 

همواره مبنای کار و فعالیت مان باشد.
روحانی با تأکید بر اینکه همه مسئولین در رده های مختلف باید 
به اعتدال، توجه کنند، اظهار داشت: مسئولین همچنین باید به 
شایسته ساالری توجه جدی داشته باشند و تمام انتخاب هایشان 
بایستی بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نبایستی موضوعاتی 
مانند اقوام، دوستان و آشنایان تأثیری در انتخاب هایشان داشته 
باشد. ضمن اینکه هرکس از شایستگی بیشتری برخوردار است،  
ایسنا شرعاً نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد. 

فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: این اقلیم توجهی به تهدیدات بچگانه 
برای ایجاد جنگ و درگیری ندارد و ساکنان کرکوک سرنوشتشان را 
تعیین خواهند کرد. مســعود بارزانی گفت: ما به کرکوک آمده ایم تا 
نکات و دیدگاه های شما را درباره همه پرسی بشنویم. همه پرسی تنها 
تصمیم یک نفر نیست بلکه تصمیم تمامی قومیت های اقلیم کردستان 
است. وی افزود: ما به تمامی دیدگاه هایی که مخالف همه پرسی باشد 
احترام می گذاریم. کرکوک باید الگوی برادری و همبستگی باقی بماند 

و نباید اجازه برهم زدن وحدت ساکنان این استان را بدهیم.
بارزانی تأکید کرد: ما تصمیم به برگزاری همه پرســی گرفتیم به 
ایــن دلیل که  تمامی تاش های قبلی شکســت خورده و مردم 
کردســتان رنج می برند. ما برای ایجاد هویت عراق متحد تاش 
کردیم و دنبال ساختار جدیدی هستیم که  مردم سرنوشت شان را 
انتخاب خودشان تعیین کنند. 

به تهدیدهای بچه گانه توجه نمی کنیم

مقاطعه کار پیشــین آژانس امنیت ملی اعام کرد: تروریسم یک 
مشکل واقعی اســت اما حتی اگر 11 سپتامبر هر سال تکرار شود 
باز هم تروریســم نسبت به مسائل دیگر تهدید کمتری محسوب 
می شود. ادوارد اسنودن  ادامه داد: تروریسم یک مثال ایده آل برای 
گسترش فرهنگ ترس است. جامعه اطاعاتی و جاسوسی از این 
رویکرد برای یک نظارت جمعی جدید استفاده می کند. تراژیک ترین 
قسمت این رویکرد این است که در نهایت از این روند برای ایجاد 

تروریسم استفاده می شود و این روند یک حالت سیستماتیک دارد.
اسنودن اضافه کرد: فضای جدید ترس در جهان حاکم شده است 
و ایــن فضا تغییر نمی یابد مگر اینکه ما به عنوان عموم مردم یاد 
بگیریم که از یک کیمیاگری جدید استفاده کنیم تا بتوانیم ترس 
را تشــخیص دهیم. ما باید یاد بگیریم که بر ترس غلبه کرده و 
آن را به یک انرژی تبدیل کنیم که بتوانیم برای یک جامعه بهتر 
ایسنا استفاده کنیم. 

جامعه اطالعاتی از تهدید تروریسم 
به نفع خود سوءاستفاده می کند
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که  است  معضلی  دانش آموزی  اعتیاد 
همواره با حواشــی زیــادی همراه بوده 
اســت. حال با رواج قلیان های جیبی در 
میان دانش آموزان بــار دیگر اعتیاد آنها 

جنجال به پا کرده است.
مسأله ای که در همان نگاه اول عمق 
تبعات آن کاماًل پیداست و باید تدابیری 
را اندیشــید تا روزهای کودکی به تباهی 
کشــانده نشــود. این در حالی است که 
تبلیغات فضای مجازی نیز به این مساله 
دامن زده اســت و دانش آموزان به راحتی 
می توانند ســراغ قلیان های جیبی بروند، 
چرا که ارزانی آن نیز مزید بر علت شــده 

است.
در جیــب جــا می شــود. اینــک در 
بازی هایمــان هم باید قلیــان را اضافه 
کنیم، قلیانــی که با یک شــارژر برقی 
شارژ می  شــود و مواد آن به صورت مایع 
به شــکل قطره و حاوی مواد شــیمیایی 
اعتیادآور است، آن چنان که دیگر نیازی 
به بساط آتش و تنباکو نیست؛ قلیان  هایی 
که با تبلیغات رنگارنگ در فضای مجازی 
به دنبــال مصرف کننــدگان می گردنــد 
و بی   بویی و ســیاه نکــردن دندان ها را 

تضمین می کند.
گرچه مدت هاست که قبح قلیان کشی 
در جامعه شکسته شده، اما با روی کارآمدن 
قلیان های جیبی دانش آموزان نیز به این 
معضل گرفتار شــده اند. آذر سال گذشته 
بود که برخی مســئوالن بــه خبر رواج 
دانش آموزان  میــان  جیبی  قلیان هــای 

واکنش نشان دادند.
رئیــس اداره ســالمت و محیط کار 
گفــت:  این بــاره  در  بهداشــت  وزارت 
تحقیقات صورت گرفته اســت، اما نتایج 
هنوز بیرون نیامــده که به محض اعالم 

نتایج صحت و سقم آن اعالم می  شود.
خسرو صادق  نیت با اشاره به ضرورت 
امر  در  ارگان های مختلــف  همــکاری 
مبارزه با اســتعمال دخانیــات ادامه داد: 
در درجه اول روشــنگری مردم و تمایل 
جوانان نســبت به مصرف نکردن قلیان 
دارای اهمیت اســت، چــرا که همراهی 
مردم در این زمینه اصل اساســی است و 
تقاضای مــردم در اقدامات کنترلی وقفه 

ایجاد می  کند.
نایب رئیــس کمیســیون  همزمــان 
بهداشــت و درمان مجلــس بیان کرد: 
رواج چنین اخبــاری در فضای مجازی 

قطعا بــرای جذابیت مصــرف قلیان در 
بین جوانان اســت که در این زمینه ابتدا 
هوشــیاری خانواده ها و قشرهای جوان 
جامعــه امــری ضروری و الزم اســت. 
مرتضی خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر بی    توجهی نسبت به قانون ملی مبارزه 
با دخانیــات گفت: قانون جدیدی در این 
مورد الزم نیســت، بلکــه نظارت ها باید 
به صورت دقیق  تر صورت گیرد و وزارت 
بهداشت به عنوان متولی امر سالمت در 
جامعه باید ضعــف نظارتی در این زمینه 
را رفع کند. با وجود دسترســی آسان به 
قلیان های جیبی و ارزان بودن آنها میزان 
مصــرف دانش آموزان افزایــش یافته و 

موجی از نگرانی را به راه انداخته است.

قلیان کشی با محدودیت
 کاهش نمی یاید

عوامــل زیــادی در ترغیــب قشــر 
دانش آمــوز به اســتفاده از این محصول 
وجود دارد، چرا که به رغم هشــدارهای 
فــراوان همچنان برای پر شــدن اوقات 
فراغــت نوجوانان، آن چنان کــه باید و 
شــاید، اقدام موثری انجام نشــده است 
و آنهــا با کنجکاوی هرچــه تمام برای 
به سمت  بیشــتر  لذت  به دســت آوردن 

مخدرها گرایش پیدا می کنند.
از سوی دیگر، شــاید اقدامات سلبی 
یکــی دیگــر از راهکارها باشــد، اما آیا 
تاکنون سرکوب  برخی مسائل در جامعه 
نتیجه بخش بوده است، جز اینکه موجب 
پنهانکاری می  شــود؟ محمدعلی نجفی، 
شــهردار کنونی تهران در ســال 92 و 
زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری بود، در برنامه پایش اعالم 

کرد که موافق عرضه قلیان است.
او همچنین گفت: حاال بنده با همسرم 
یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم، دو پک هم 
آنها بزنند، چه مشکلی دارد؟ اظهارنظرات 
نجفی باعث شــد که نمایندگان مجلس 
واکنش نشــان دهند و حتی یکی از آنها 
از دادستان کشور خواست تا علیه معاون 
اما نجفی  رئیس جمهور اعالم جرم کند، 
بالفاصله در یادداشتی در مورد اظهاراتش 

درباره قلیان کشی توضیح داد.
به اعتقاد او بحث درباره قلیان کشیدن 
نیــز بحث بین بد و بد تر اســت. عده ای 
خیال می کنند با منع و ایجاد محدودیت 
برای پدیده  ای مثــل قلیان یا پدیده  های 

دیگری از این ســنخ همه چیز درســت 
می شــود، اما تجربه نشان داده است که 

چنین نیست.
گرچه براســاس قانون ملی مبارزه با 
دخانیات که شــامل هرگونه مواد دخانی 
می شود، قلیان نیز از این موضوع مستثنی 
نیســت و بر همین اســاس اقدام برای 
اعمال محدودیــت بر عرضه آن نیز باید 
به صورت جدی صــورت گیرد، اما برای 
مقابله با بروز پدیده قلیان کشی زیرزمینی 
باید به اطالع رسانی و فرهنگسازی روی 
آورد و آنچه در این میان چشمگیر است، 

ضعف نهادهای آموزشی و فرهنگی است 
که نتوانسته اند مانع گرایش دانش آموزان 

به قلیان  های جیبی شوند.
متهم کــردن  به جــای  بنابرایــن 
فروشــندگان  حتی  یــا  دانش آمــوزان 
قلیان هــای جیبــی باید زیر ســاخت ها 
فراهم شوند که افراد گرایشی به مصرف 

مخدرها نداشته باشند.

پیامدهای مصرف
 قلیان های جیبی

»قلیان های جیبی یا الکترونیکی که 

توســط باتری لیتیمی و درگاه یواس بی    
ایجاد حرارت می کنند، در ابتدا با هدف 
ترک ســیگار تولید و عرضه شدند، در 
حالی که هم اکنون بســیاری از جوانان 
به استعمال این قلیان ها معتاد شده اند.«

این اظهارنظرات دی ســال گذشته 
توســط مدیر سالمت محیط و حرفه ای 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

استان سمنان انجام شد.
 به گفتــه فرجاد باطبی در قلیان های 
تنباکو معســل به صورت  جیبی عصاره 

مایع درآمده و اســتفاده می شــود که 
همه آســیب های قلیان را دربرمی گیرد 
و همچنیــن به علت حمل آســان آن و 
استفاده  احتمال  آن  به  راحت  دسترسی 

آن از قلیان بیشتر است.
جیبی  قلیان هــای  کــرد:  اضافه  او 
به علــت ترکیب شــدن مواد بــا فلزات 
بیماری ها  از  برخی  می تواند  ســنگین، 
ماننــد انــواع ســرطان و بیماری های 
قلبی، فشــار خون یا تنفســی را ایجاد 
کند. باطبی اظهار کرد: سیگارکشــیدن 
ســه تا چهار سی ســی دود وارد دهان 
و بــدن می کند، اما با اســتعمال قلیان 
40سی ســی دود و آلودگی وارد دهان 
می شــود و در مجموع یک قلیان برابر 
80نخ سیگار آلودگی وارد بدن می کند.

او گفت: تنباکو های معسل یا میوه ای 
70 تا 80 درصد از مواد افزودنی و اسانس 
تشــکیل شده اند و دارای مقادیر زیادی 
مواد سمی و ســرطان زا مانند نفتالین، 
فلزهای  آروماتیک،  هیدروکربن هــای 
ســنگین و بنزن هســتند و قلیان های 
جیبی هماننــد قلیان های معمولی همه 
این مواد ســرطان زا را شامل می شوند. 
میزان مونواکسیدکربن موجود در خون 
افرادی که قلیان کشــیده  اند سه برابر 
افرادی است که  مونواکسیدکربن خون 

می کشند. سیگار 
باعــث  اضافــی  مونواکســیدکربن 
توســط  اکســیژن  حمــل  کاهــش 
ســلول های خون می شود و این باعث 
افزایش احتمال بروز سکته و مشکالت 
قلبی و ســکته مغزی می  شود؛ احتمال 
استنشــاق  با  ریوی هم  بیماری  هــای 
می یابد.  افزایــش  مــاده  این  بیشــتر 
بنابراین بایــد هرچه زودتر راهی یافت 
تا ســالمتی نوجوان به مخاطره نیفتد، 
چرا که این قشــر در پی کسب تجربه 
اســت و امکان دارد مصرف قلیان های 
جیبــی راه را بــرای آشــنایی آنها با 
مخدرهــای دیگر باز کنــد. از این رو 
برنامه های  بــا  دانش آموزان  هدایــت 
مهیج و شــادی آور در اوقــات فراغت 

کمک شایانی می کند.

تشدید آسیب ها با محدودیت
یــک عضــو کمیســیون اجتماعی 
در  قلیان هــای جیبی  دربــاره  مجلس 
گفت و گــو با »آرمــان« می گوید: یکی 

از ایرادهایــی که بنده بــه دولت وارد 
می کنم، این اســت که در ســال های 
متوالی همیشــه در موضوعات مختلف 
اجتماعــی، فرهنگی، تفریحی و... ورود 

پیدا کرده و مشکل آفرین شده است.
در  می کنــد:  بیــان  لطفی  حســن 
مباحــث اجتماعــی دولــت نمی تواند 
برای مردم الگو بســازد. به عبارت دیگر 
دولتمــردان چه الگویــی می توانند به 
جامعــه تزریق کننــد و بگویند که این 
کار را انجام دهید؟ او ادامه می دهد: ما 
نباید ساختارهای زندگی افراد را مختل 
کنیم. شهروندان نیاز به تفریح، شادابی، 

نشاط اجتماعی و اشتغال دارند.
لطفــی اضافــه می کنــد: مــا اگر 
می خواهیم ساختارها را درست کرده و 
جامعه را به سمت وسوی درست هدایت 
کنیم باید اشــتغال و نشاط را در جامعه 
ایجــاد کرده و زیرســاخت ها را فراهم 
کنیــم. این عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس تاکیــد می کند: با محدود کردن 
نمی توانیم  نه تنها  جوانــان  و  نوجوانان 
جلو آســیب ها را بگیریم، بلکه آسیب ها 

را تشدید هم می کنیم.
او اظهار می کند: وقتی ســاختارها را 
درســت کردیم، تفریح ایجاد و مشکل 
اشــتغال حل شــد، معضل قلیان کشی 
خودبه خود حل می شــود. بــرای مثال 
وقتی جوانی خسته از کار می آید، دیگر 

فرصت قلیان کشیدن ندارد.
او بیان می کند: تاکنون کمیســیون 
ورود  قلیان کشــی  مبحث  به  اجتماعی 
پیدا نکرده اســت و اگر می خواهد وارد 
شــود، باید موانع را از سر راه مردم در 

حوزه اشتغال و اوقات فراغت بردارد.
لطفی با بیان اینکه باید افراد جامعه 
زندگی کنند،  با عالیق خود  متناســب 
یادآور می شــود: در مورد قلیان کشــی 
باید دالیل را بررســی کنیــم که چرا 
یک جوان گرایش به انواع آســیب ها از 
جمله قلیان و مصرف مواد مخدر دارد. 
او می گوید: بایــد به مردم اعتماد کنیم 
و فرهنگسازی را به عهده آنها بگذاریم.

لطفی در مورد رواج قلیان جیبی در 
دانش آموزان می افزاید: ســاختار  میان 
آموزشــی استاندارد نیســت. در حوزه 
آموزشــی مشــکل داریم. باید سیستم 
آموزشــی ایــن معضل را بررســی و 

کند. تحلیل 

روزنامه آرمان

قليان به سن دانش آموزان رسيد

ســینما به عنوان هنر هفتم و یکی 
از نمادهای فرهنــگ و هنر در دنیای 
مدرنیته امروزی از زمان به وجود آمدن 
تا سال های اخیر همواره نقش مهمی 
و  فرهنگی  در شــکل گیری محتوای 

اجتماعی جوامع داشته است.
ایــن مراکز هنــری و فرهنگی که 
محصوالت  عرضه  نمادهــای  از  یکی 
هنرهای نمایشــی برای مردم به شمار 
می رود، در ســال هــای اخیر با رواج 
توزیــع فیلم در بخــش خانگی و عدم 
رعایت حقــوق مالکیت معنوی در این 
زمینه به رکودی بی ســابقه دچار شده 

است.
شــهرهای متوسط کشــور از جمله 
مراغه که روزگاری ســینماهای زیادی 
در آن فعالیت می کرد امروز با آســیب 
های ناشی از عدم اقبال عمومی و نیز 
کــم توجهی نهادها متولــی امر روبرو 

شده است.
با نگاهی به تاریخچه حضور و بروز 
ســینما در مراغه می تــوان به قدمت 
بیش از 70 ســاله این هنــر هفتم پی 
بــرد، لیکن در ســال هــای اخیر این 
مراکز هنری و فرهنگی نه تنها توسعه 
مناسبی نیافته، بلکه شاهد افول آن در 
کنار بســته شدن و حتی تغییر کاربری 

های آنها هستیم.
قدیمی در سال  6 ســینمای  وجود 
هــای دور با نــام های آریــا، قدس 
)سهند(، ارشاد )آسیا(، آزادی، مهتاب و 
سینمای پادگان امام رضا )ع( در مراغه 
بــا توجه بــه جمعیــت و رویکردهای 
فرهنگی و هنری موجود در این شهر، 
فرهنگ  دوستداران  برای  امیدی  بارقه 

و هنر این مرز و بوم بود.
در ســال هــای اخیر رونــد نزولی 
کاهــش و تعطیلــی این ســینماها با 
و  بسیار چشمگیری همراه شد  سرعت 
موج مخرب تغییر کاربری ها، فرهنگ 
و هنر ایــن منطقه را بــا رکودی بی 

سابقه و کم نظیر مواجه کرده است.
اکنــون نیــز ســناریوی تعطیلــی 
تعطیلی  با  مراغه  عمومی  ســینماهای 
از ســینماهای شــهر،  آخرین نســل 
اکرانــی تلخ را در تاریــخ فرهنگ این 
خطــه زرخیر بر پرده ســینما رقم زده 

است.
ســینما »ارشــاد« به عنوان آخرین 
نســل از ســینماهای مراغه با قدمتی 
71 ســاله در ماه هــای اخیر طعم تلخ 
تعطیلی را چشــید و اکنون ورودی آن 
بــه محلی برای عرضــه میوه مزارع و 

باغات این شهر تبدیل شده است.
بــر اســاس اذعــان کارشناســان 
فرهنگ و هنردوســتان، در سال های 
دور مراغــه و تهران تنها شــهرهایی 
در کشــور بودند که دارای سالن روباز 
سینما برای عالقه مندان به هنر هفتم 
بودند و در آن سال ها از جمله در سال 
بنا شده  1342، ســینمای تازه تجدید 
»ارشــاد« در این شهر 30 هزار نفری 
از جملــه پنج ســینمای فعال کشــور 
محســوب می شــد. با وجود نشستن 
غبار فرســودگی و قدمت این واپسین 
ســینمای مراغــه، پیــش از واگذاری 
آن به بخش خصوصــی و وضعیت نه 
چندان خوشایند فعلی آن، از جمله 60 
سینمای فعال کشور به شمار می رفت.

واگذاری ســینما »ارشاد« مراغه به 

بخش خصوصی از ســوی حوزه هنری 
ســازمان تبلغیات اســالمی و امضای 
قرارداد برای احداث پردیس سینمایی، 
آرزویی کمتر دســت یافتنی و البته نه 
محال اســت، زیرا با گذشت یک سال 
از امضــای قــرارداد ســاخت پردیس 
اقدام  این شــهر، هنوز  در  ســینمایی 

خاصی نگرفته است.
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
اســالمی مراغه در خصــوص تعطیلی 
با  این ســینما  ارشــاد گفت:  ســینما 
مالکیت حوزه هنری ســازمان تبلیغات 

به مصوبه کمیسیون  توجه  با  اسالمی، 
ماده پنج تعطیل شــده و در راســتای 
ایجاد پردیس جدید سینمایی به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
احمد دادرس فیاض افزود: رأی این 
کمیســیون بر اســاس نظر کارشناسی 
اداره مســکن و شهرســازی و آتــش 
نشــانی مبنی بر عدم استحکام سقف، 
ســازه و بالکن و نیز عــدم برخوداری 
از اســتانداردهای الزم ایمنــی در این 

سینما بوده است.
وی با بیان اینکه هرگونه جایگزینی 

ســینما و تغییر کاربری آن بر اســاس 
اعالم وزارت فرهنگ و ارشــاد منوط 
به رای این کمیسیون است، ادامه داد: 
احداث پردیس ســینمایی توسط حوزه 
هنری با مشــارکت شــهرداری مراغه 
در راســتای جایگزینی این ســینما و 
ســینماهای قدیمی و تعطیل شده این 

شهرستان در حال انجام است.
وی اضافــه کرد: ســاختمان فعلی 
ســینما »ارشــاد« در مرکز شهر برای 
تهاتر و  برای  ساخت پردیس سینمایی 
تأمین زمین به بخش خصوصی واگذار 

شــده و تهاتر ملک جدید برای احداث 
در این خصوص انجام شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت نامناسب 
محل ســابق ســینما ‘ارشــاد’ مراغه 
زیبنــده شــهر نبــوده و موافــق این 
وضعیت نیســتیم، گفت: امید اســت با 
احداث و ایجاد پردیس سینمایی جدید، 
ســینماهایی مدرن با تجهیزات به روز 
در اختیار شــهروندان فرهنگ دوست 

این خطه قرار گیرد.
وی افــزود: هم اکنون نیز ســینما 
»فرهنــگ« این شهرســتان در محل 
تــاالر عبدالقادر مراغی بــا تجهیزات 
مــدرن و کیفیــت مناســب و به روز، 
اکران هایی همزمان با سراســر کشور 
برای بهره مندی هنردوستان ارائه می 
دهد و عموم مردم مــی توانند از این 

سینما بهره مند شوند.
شهردار مراغه نیز با اشاره به احداث 
پردیس ســینمایی در این شهرســتان 
این طرح توســط حوزه  اظهار کــرد: 
هنری ســازمان تبلیغات اســالمی به 
عنوان مالک سینماهای این شهرستان 
در محل جدید و تهاتر شــده واقع در 
خیابان شــهید غفاری بــه زودی اجرا 

می شود.
مجموعه  افزود:  احمدی  محمدرضا 
مدیریت شــهری مراغه نیز در راستای 
ارتقــای زیرســاخت هــای فرهنگی 
و هنــری، در احــداث ایــن پردیس 

مشارکت خواهد داشت.
وی ادامه داد: شهرداری مراغه برای 
حمایت از اجرای این طرح فرهنگی و 
هنری، اقدام به ارائه تســهیالت ویژه 
بــرای این امــر از جمله ارائــه پروانه 

اجرای  برای  احداث و مجوزهای الزم 
آن به صورت رایگان کرده است.

وی اضافــه کــرد: با وجــو برخی 
تأخیرها در بخش ثبتی و مراحل اداری 
آن در اســتان، به زودی شاهد کلنگ 
زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث این 
پردیس ســینمایی در این شهرســتان 

خواهیم بود.
گفتنی است در شهریور سال 1394 
رییس حوزه هنری آذربایجان شــرقی 
از احداث بزرگتریــن مجتمع فرهنگی 
و پردیس سینمایی شمالغرب کشور در 

مراغه خبر داده بود.
بر ایــن اســاس قرار اســت، این 
پردیــس در زمینی به وســعت 2 هزار 
و 500 متــر مربع بــا امکانات مختلف 
از جمله ســالن  خدماتــی و فرهنگی 
گالری،  فرهنگی،  مارکت  هایپر  سینما، 
شهربازی و مکان های ترویج فرهنگ 
احداث  و هنر ســبک زندگی اسالمی 

شود.
هرچنــد احــداث ایــن مجموعــه 
ســینمایی را می تــوان حرکتی مثبت 
عنــوان کرد لیکن تاخیر در این امر که 
نیز همراه  مراغه  تعطیلی سینماهای  با 
شــده، برای دوســتداران هنــر هفتم 

چندان خوشایند نیست.
با وجود قول مســاعد متولیان ایجاد 
این پردیس سینمایی برای جایگیزینی 
و احیای سینماهای این شهرستان پس 
از دوره افول و نزول مراکز عرضه هنر 
هفتم در این شهرســتان، تســهیل در 
روند اجــرای این طرح که زمان بر نیز 
خواهد بود؛ نیازمند عزم جدی متولیان 

امر است.

هنر هفتم مراغه در کما
ایرنا



وقتی ساختارها را درست کردیم، تفریح ایجاد و مشکل اشتغال حل شد، معضل 
قلیان کشی خودبه خود حل می شود.
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چند شــرکت آمریکایی نمایندگان 
تا  اند  اعــزام کرده  ایران  به  را  خود 
از نظر صنعت  را  ایران  بازار  پتانسیل 
شیرینی و شکالت مورد بررسی قرار 

دهند.
در جمــع شــرکت هایــی از 26 
کشــور جهــان کــه در نمایشــگاه 
تهران حضور  و شــکالت  شــیرینی 
دارند، 3 شــرکت آمریکایی نیز دیده 

شود. می 

 به گفته جمشــید مغازه ای، دبیر 
کنندگان  تولید  های  شرکت  اتحادیه 
کشورهای  از  شــرکت   68 شیرینی، 
مختلفی نظیر ایتالیا، اســپانیا، آلمان، 
فرانســه، آمریــکا، چیــن، ترکیــه، 
امــارات، مالــزی و اوکراین در این 

دارند. حضور  نمایشگاه 
برای  است  فرصتی  نمایشگاه  این 
فعاالن این صنعت که بازار شــیرینی 
و شــکالت ایران را مــورد ارزیابی 

ضروری  نیازهــای  و  دهنــد  قــرار 
مصرف کنندگان نهایی را بشناســند.

این نمایشــگاه در 3 بخش اصلی 
محصــوالت، مــواد خام و ماشــین 
و شرکت  آالت ســازماندهی شــده 
کننــدگان تحــت تاثیر بــازار رو به 
چشــیدن  عالقمند  که  ایران  رشــد 
طعم محصوالت خارجی اســت قرار 

اند. گرفته 
دارد و  اقتصــاد متنوع  ایران یک 

در منطقــه ای منحصــر به فرد قرار 
گرفتــه که نقطه اتصــال خارومیانه، 
است. بخش  یکدیگر  به  اروپا  و  آسیا 
های اقتصــادی مصرف کننده محور 
حســاب ویژه ای روی بازار مصرف 
و  کشــور  این  نفــری  میلیــون   80
قرار  آن  جــوان  ترکیــب جمعیتــی 

اند. گرفته 
بــه گفته مغــازه ای، امروزه، هر 
ایرانی به طور متوســط ســاالنه 21 
کیک،  شــکالت،  شــیرینی،  کیلــو 
آدامس مصرف  و  تافی  بیســکوئیت، 
40 درصد کمتر  30 تــا  می کند که 

است. اروپایی  کشورهای  از 
وی افــزود: همچنیــن ظرفیــت 
2.5 میلیــون تــن  تولیــد ســاالنه 
شــیرینی جات، شکالت، انواع تافی، 
وجود  کشور  در  بیسکوئیت  و  آدامس 
بهترین حالت ساالنه  در  ما  اما  دارد، 

1.7 میلیــون تن تولید می کنیم.
ارزش فروش  ای،  مغازه  به گفته 
شــکالت ایــران دو برابر صادرات 
خودروی کشــور است و محصوالت 
بــه  ایــران  و شــکالت  شــیرینی 
فارس،  خلیج  حاشــیه  کشــورهای 
لیا، اروپا و ژاپن ارســال می  اســترا

شود.

سفر شکالتی ۳ شرکت آمریکایی به ایران
تسنیم

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: دالر 
گزینه مناســبی برای ســرمایه گذاری 
نیســت و ســپرده های بانکی بازده به 

مراتب بهتری دارد.
 11 از  گفــت:  ســیف   اهلل   ولــی 
شــهریورماه بانک ها ملــزم به رعایت 
بانک مرکزی شــدند و  دســتورالعمل 
بخش نظارت بانــک مرکزی هر روزه 
در شــعب مختلف بانک ها حضور پیدا 

کرده و بررسی می کنند.
وی افــزود: طبــق اطالعاتی که به 
دست ما می رسد خوشبختانه عمومیتی 
در اجرای دقیق این دستورالعمل وجود 
دارد و مــوارد بســیار نــادر و تخلفات 
کوچکی بــوده که منجر به عزل رئیس 
شــعبه شــده اســت. بنابراین بانک ها 
مصمم به رعایت این انضباط هســتند. 
چرا که از هر نظر منفعت دارد چه برای 

خود بانکها و چه برای اقتصاد کشور.
رئیس بانــک مرکزی تأکید کرد: در 
آینده ای نزدیک نیز درباره تســهیالت 
نیــز محدودیت هایی ایجاد می کنیم که 

آنها نیز ابالغ خواهد شد.
ســیف همچنیــن درباره نــرخ ارز، 

تصریح کرد: نــرخ دالر در 5 فروردین 
96، 3 هزار و 820 تومان بود که اخیرا 
و روز گذشــته به 3 هــزار و 903 یا 4 
تومان رســید و این نشــان دهنده 2.2 
درصد افزایش در طول این مدت بوده 
که متوسط ماهیانه کمتر از 0.5 درصد 
اســت، بنابراین به نظر نمی آید نگرانی 
خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی خاطر نشــان کرد: آنچه مسلم 
اســت دقت نظرهــای بانک مرکزی و 
دولــت در مجموع بر کنترل نوســانات 
نــرخ ارز و جلوگیــری از افزایش ها و 
 هیجانی نرخ ارز اســت و آنچه مســلم 
اســت ســرمایه گذاری در نرخ دالر به 
هیچ وجه اقتصادی نیست و سپرده های 
بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد و 
افزایــش قیمــت دالر در بلند مدت به 
هیچ وجه نمی توانــد با آن رقابت کند. 
بنابرایــن دالر گزینــه مطلوبــی برای 

سرمایه گذاری نیست.
رئیس بانک مرکزی همچنین گفت: 
دامنه نوســانات نیز در مدت این 6 ماه 
بســیار محــدود و چیزی حــدود 190 
تومان اســت که آنهــم حدود 5 درصد 

دامنه نوســان دارد که ایــن نیز جای 
نگرانی نیســت و نشانه ثبات در اقتصاد 

است.
ســیف یادآور شد: گفته شده بود که 
دولت بــه افزایش تمایل دارد و این به 
هیچ وجه درســت نیست، دولت تمایل 
به اقداماتــی دارد که منجر به ثبات در 
اقتصاد کشور شــود و بتواند اقتصاد را 
تــوام با آرامش هدایــت کند و فعاالن 
اقتصــادی افق پیش بینی مناســبی از 
باشند  را داشته  اقتصادی کشور  شرایط 
که خوشــبختانه مثل 4 ســال گذشته 
در ایــن 6 ماه نیز شــاهد این وضعیت 
بودیــم. وی همچنین درخصوص طرح 
قرض الحســنه ازدواج گفت: این طرح 
خوشــبختانه براساس پیش بینی های ما 
جلو مــی رود و عملکــرد خیلی خوبی 
داشــته و از ابتدای ســال 96 تاکنون 
692 هزار  مورد پرداخت شده که 360 
هزار مورد از این تعداد مربوط به همین 
دوره هفت هفته ای اســت که از طرح 
می گذرد و در طول این مدت 500 هزار 
مورد در صف نوبت بودند که در همین 
مدت 125 هزار مورد به آن اضافه شده 

که از این 625 هــزار مورد، 360 هزار 
پرداخت شــده و حدود 260 هزار مورد 
در نوبت داریم و ایــن طرح ادامه پیدا 
می کند تــا زمانی که صــف به صفر 

برسد.
رئیــس بانک مرکــزی تأکید کرد: 
امیدواریــم این روند بــه طور مطلوب 
پیــش رود و یکــی از ویژگــی های 
اقدامات انجام شــده این اســت که در 
اســتان های کمتر توســعه یافته، رشد 
بیشتری داشــته و امیدواریم که بتواند 

نیاز همه مزدوجین را تأمین کند.
زمینه  در  برخی داللی ها  درباره  وی 
مالی  موسسه های  در  مردم  سپرده های 
اظهار کــرد: ما با مــواردی که مواجه 
می شــویم، برخورد می کنیم اما همیشه 
عــده ای اهل ریســک هســتند و می 
خواهند به دلیل نیازشان سپرده خود را 
زودتر نقد کنند بنابراین نمی شــود که 

جلوی همه این موارد را گرفت.
ســیف همچنین گفت: به هیچ وجه 
سخنگوی تیم اقتصادی دولت نیست و 
فقط مسائل مربوط به بانک مرکزی را 

توضیح می دهد.

رییس بانک مرکزی: 

دالر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

ایسنا

گــروه صنعتــی ایران خــودرو و 
قرارداد  آلمان  بنز  مرســدس  شرکت 
ایجــاد شــرکت مشــترک در حوزه 
فروش  از  پــس  خدمات  و  فــروش 
امضا کردند.  را  خودروهای تجــاری 
مشترک  شرکت  دو  قرارداد  همچنین 
دیگر نیــز در ماه های آینــده نهایی 

شد. خواهد 
طبق اعــالم ایران خــودرو  این 
خودرو  ایران  شــرکت  میان  قرارداد 
دیزل به نمایندگــی از گروه صنعتی 
بنز،  ایران خودرو و شرکت مرسدس 
در ســایت تولیــد وورث، مقر اصلی 

رسید. امضا  به  بنز  مرسدس 
در امضــای ایــن قــرارداد علی 
آلمان،  در  ایــران  ســفیر  ماجــدی 
محســن صالحــی نیا معــاون امور 
و  معــدن  وزارت صنعــت،  صنایــع 
مدیرعامل  یکه زارع  هاشــم  تجارت، 
گروه صنعتــی ایران خودرو و جمعی 
از مدیران ارشــد دو شــرکت حضور 

داشتند.
ایران  مدیرعامــل گــروه صنعتی 
اشــاره  با  مراســم  این  در  خــودرو 
بــه امضــای قــرارداد و تفاهمنامه 

با شــرکت بنــز در تولیــد و فروش 
امیدواری  ابــراز  محصول ســواری، 
به همکاری های دو  توجه  با  کرد که 
تجاری،  در حوزه خودروهای  شرکت 
خصــوص  در  طرفیــن  همــکاری 
نیز  گذشته  سال  قرارداد  و  تفاهمنامه 

شود. پیگیری  منوال  همین  به 
تجــاری  خودروهــای  قــرارداد 
کــه امروز امضا شــد شــامل ایجاد 
شرکت مشــترک در حوزه فروش و 
خودروهای  فــروش  از  پس  خدمات 
تجــاری اســت. ایــن شــرکت، به 
انحصاری مســئولیت فروش  صورت 
را  بنز  محصوالت تجاری مرســدس 

داشت. بر عهده خواهد 
همچنین شــرکت دوم که قرارداد 
آن در مــاه آینــده نهایی می شــود، 
مســئولیت تولیــد را برعهده دارد و 
نســل فعلی و آینده کامیون آکتروس 
از جمله تولیدات این شــرکت خواهد 

بود.
نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 
این کامیون  تولید شده و نسل جدید 
نیز از ســال 2019 به بعد بر اساس 
خواهد  تولید  اروپا  روز  استانداردهای 

شــد. در فاز بعدی نیــز خط تولیدی 
است. بینی شده  پیش  دیگری  جدید 

بر اســاس برنامه، ســاخت داخل 
در سال  تولیدی  شــرکت مشــترک 
نخســت به 20 درصد خواهد رســید 
میــزان در صــورت صرفه  ایــن  و 
 50 تا   30 بــه  تواند  اقتصادی مــی 

کند. پیدا  افزایش  درصد 
تولیــد محصوالت  و  نیازســنجی 
محصوالت  بــا  جایگزینی  و  جدیــد 
فعلی نیز در برنامه شــرکت مشترک 
آلمان  دایملر  و  خودرو  ایران  تولیدی 

است. شده  پیش بینی 
همچنین شــرکت دیگــر در حال 
تولیــد موتور  مذاکــره، در خصوص 
دیزل  خــودرو  ایران  شــرکت  میان 
و دایملــر بوده که وظیفــه آن تولید 
موتورهای جدید بر اســاس نیاز بازار 

است. در شرکت مشترک جدید 
نخستین  بنز  مرســدس  شــرکت 
را  دنیا  در  تجــاری  خودروهای  برند 
در اختیار دارد کــه امضای قرار داد 
ایران  با  مشــترک  گذاری  ســرمایه 
خودرو بیانگر امنیت ســرمایه گذاری 

در ایران است.

بنز رسمًا به ایران آمد
ایسنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
شــورای عالی بورس تأکید کــرد: اوراق 
عرضه شــده در خــارج از بازار ســرمایه 

ساماندهی می شود.
مسعود کرباسیان با تأکید بر باور جدی 
دولت به افزایش ســهم بازار سرمایه در 
راســتای تأمین مالی پروژه ها از مدیران 
سازمان بورس خواست همه ظرفیت ها را 

برای تحقق این مهم به کار گیرند.
کرباسیان گفت: امنیت خاطر سهامداران 

موضوعی اســت که باید از اولویت های 
اصلی کار سازمان بورس باشد، زیرا رابطه 
مستقیمی با جذب سرمایه های مردمی در 

بازار سرمایه دارد.
وزیر اقتصاد به اهمیت ســاماندهی و 
مدیریت نحوه عرضه اوراق بدهی در بازار 
سرمایه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس 
باید برای کاهش نرخ ســود اوراق بدهی 
برنامه ریزی جدی کند و شــرایط را برای 
منطقی شدن این نرخ فراهم اورد که قطعًا 

نتیجه آن بر روی حجم این بازار تأثیر مثبت 
و اطمینان بخش خواهد داشت.

کرباسیان گفت: ایجاد تنوع در ابزار ها و 
بکارگیری همه ظرفیت های قانونی برای 
توســعه و عمق بخشــی به بازار سرمایه 
اجتناب ناپذیر است و سازمان بورس تالش 
کند هر چه سریع تر در خصوص انتشار و 
فــروش اوراق بهادار ارزی در حوزه تأمین 
مالی برخی پروژه های نفتی که توافقات آن 

صورت گرفته است، اقدام شود.

 ساماندهی اوراق خارج از بازار سرمایه 
انتخاب
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ســرمربی تیم ملی فوتســال آخرین 
وضعیــت تیــم را قبل از شــرکت در 
مسابقات داخل ســالن آسیا شرح داد و 
نســبت به عدم پرداخت پاداش ها انتقاد 

کرد.
سید محمد ناظم الشریعه، ابتدا درباره 
اعتراضش به مسئوالن در مراسم بدرقه 
تیم ملی نســبت به تأخیر یک ساله در 
پرداخت پاداش ها، توضیح داد: من سعی 
می کنــم منطقی حرف بزنــم. هیچ گاه 
به خاطر پســت و مقام تالش نکرده ام 
و بارهــا و بارها از حق ملی پوشــان در 
موضوعــات مختلف دفاع کــرده ام. اما 
معتقــدم با دعوا نمی تــوان کار را پیش 
برد. اما در مراسم بدرقه، وقتش بود که 

متوجه شوند کمبودهایی وجود دارد.
او در پاســخ به این پرسش که چرا 
این قدر دیر از حــق بازیکنان تیم ملی 
دفاع کرد، تصریح کرد: هر کســی یک 
نــوع طرز فکر دارد. آرامــش در تیم ما 
بسیار مهم اســت و معتقدم شلوغ کاری 
درســت نیســت. به عنوان مثــال اگر 
کی روش یــک هفته از موعــد پاداش  

بگذرد، اعتــراض می کند، طرز فکرش 
این طور اســت. با این حال ما می گوییم 
شــخصیت بازیکن ملی باید حفظ شود. 
نمی دانم چقدر قرار اســت پاداش بدهند 
و فکــر می کنم حدود ۱۵ میلیون تومان 
باشــد اما واقعیت این اســت که من در 
گذشــته هم در جلســات خصوصی به 
مسئوالن فدراسیون گوشزد کرده بودم. 
ما اگر می گوییم فوتســال، برای ورزش 
ایــران افتخار آفریده پــس باید به آن 
توجه کنیم و شخصیتش حفظ شود. این 
شــخصیت می تواند با پاداش، امکانات، 
برخورد خــوب، تغییر کف پوش کمپ و 

... حفظ شود.
ســرمربی تیم ملی فوتســال درباره 
به  بدرقه  پاوربانــک در مراســم  دادن 
جای پاداش مقام ســومی جهان، عنوان 
کرد: نمی دانم هدفشــان از این کار چه 
بود، شاید می خواســتند بازیکنان دست 
خالی نروند. البته اولش فکر کردیم چیز 
دیگری است و آن را زیر و رو می کردیم 
تا شاید به سکه  برسیم )با خنده(. زمانی 
که گفتنــد پاوربانک اســت، اول فکر 

کردیــم عابربانک داده اند اما بعد متوجه 
شدیم شارژر گوشی است.

ناظم الشریعه همچنین درباره مراسم 
برترین هــا و این که ترابیان ادعای او را 
مبنی بر غیبت در جلســات کمیته فنی 
تکذیب کرده اســت، گفــت: در مورد 
بگویم که در  مراسم نمی خواهم چیزی 
آستانه مسابقات آســیایی حاشیه ایجاد 
شــود. اما تنها می گویم خدا و پیغمبری 
هســت و باید حقیقت را کتمان نکنیم. 
من هیچ اطالعی از برترین ها نداشــتم 
و هیچ نظری هــم برایش ندادم. اصال 
مگر کمیته فنی چند جلســه داشته که 
تمام جلسات  در  ناظم الشریعه  می گویند 
حضور داشته اســت؟ آیا کمیته فنی در 
یکی دو ماه اخیر تشــکیل جلســه داده 

است؟
او همچنین در پاســخ به این پرسش 
که آیا بعد از معرفی برترین ها، دلخوری 
بین ملی پوشــان به وجود آمده اســت، 
اذعان کرد: به هر حــال ناراحتی پیش 
بازیکنــی می خواهد  می آید چــون هر 
پیشــرفت کند و بهترین باشد اما در تیم 

ملی سال ها است جو دوستانه ای حاکم 
شده و همه باهم رفیقند. من نمی خواهم 
در مورد این مســائل زیاد صحبت کنم 
چون هر چیــزی بگویم روی بازیکن ها 
تأثیر خواهد گذاشــت. تنها خدا می داند 
حقیقت چیســت و چه کسی واقعیت را 

می گوید.
ســرمربی تیم ملی درباره انتقادهایی 
که از او به خاطر عــدم  جوان گرایی در 
تیــم ملی مطرح می شــود، توضیح داد: 
مســلم اوالدقباد و احمد عباســی تا به 
حال در تیــم ملی بزرگســاالن نبودند 
و قرار اســت به مســابقات داخل سالن 
بیایند. نمی دانم میانگین سنی تیم چقدر 
است اما باید حواسمان باشد همه تیم ها 
روی تیم ملی ایران حساب باز می کنند. 
قرار نیســت ما طوری جوان گرایی کنیم 
که به یک باره همه را کنار بگذاریم. تیم 
ملی تایلند قبل از مسابقات ترکمنستان 
در تورنمنتــی بــا تیم هــای آرژانتین و 
قزاقستان بازی کرده و با تیم اصلی هم 
به مسابقات داخل سالن می آید اما ما چه 

بازی دوستانه ای داشته ایم؟

ایسنا

فکر می کردیم عابربانک پاداش داده اند نه پاوربانک!

 مدیر کل هماهنگی امور استان های 
وزارت ورزش وجوانان گفت: باشگاه داران 
اجازه ندهند در باشــگاه های آنان مکمل 

فروخته و دارو تجویز شود.
ایــرج رحمانی افزود: در اســتان های 
سراسر کشور فروش مکمل و مداخالت 
دارویی در تعداد محدودی از باشــگاه ها 
صورت می گیرد، در این میان خود باشگاه 
داران نباید اجــازه دهند که با فروش این 

مکمل ها بدنام شوند. 
رحمانی گفت: در برخورد با کســانی 
که وارد این حوزه غیر اخالقی می شوند، 
بهترین کسانی که می توانند با این مسأله 
مقابله کنند خود مدیران باشگاه ها هستند. 
وی ادامه داد: مردم با این اطمینان که 
تابلــو با نشــان وزارت ورزش و اداره کل 
ورزش بر در باشــگاه ها نصب است، به 
باشگاه ها مراجعه می کنند و نباید از این 

اطمینان آنها سواستفاده کرد.   مدیر کل 
هماهنگی امور استان های وزارت ورزش 
وجوانــان افزود: با توجه به عوارض جدی 
جسمی و روحی که این مکمل ها دارند و 
به تبع آن دامن خود باشگاه ها را نیز می 
گیرد، این موضوع حتما جدی گرفته شود.  
رحمانی گفت: سالمت جامعه با هیچ چیز 
قابل ارزش گذاری نیست و آن چیزی که 

در اولویت قرار دارد سالمتی است. 

ایرنا

باشگاه های ورزشی اجازه فروش
 مکمل و تجویز دارو ندارند

 تیــم فوتبال »ســاواالن یوردوم« 
مشــگین شــهر که جهــت حضور در 
اولین بازی خود در لیگ دســته سه به 
اصفهان سفر کرده بود شب را در یکی 

از پارک های اصفهان سر کرد.
ســاواالن یوردوم اولین تیم فوتبال 
مشگین شهر است که توانسته در تاریخ 
فوتبال این شهرســتان به لیگ دســته 
اما تــداوم بی مهری  ســه صعود کند. 
بــه تیم های فوتبال کــه از تیم فوتبال 
شــهرداری اردبیل به تیم فوتبال بانوان 
نمین ســرامیک ســرایت کــرد، امروز 
نصیب تیــم فوتبال ســاواالن یوردوم 

شده است.
جوانــان عضو این تیم کــه با امید 
کســب موفقیت راهی اصفهان شده اند، 

نه حامی مالی دارند و نه توجه و عنایت 
مسئوالن را در کوله پشتی ورزشی خود.

فرماندار مشــگین شــهر بــا اعالم 
بی اطالعی از ایــن اتفاق گفت: بخش 
دولتی نمی تواند حامی تیم فوتبال باشد.

میرعلــی رحیمــی زاد تصریح کرد: 
بخــش دولتی با محدودیت مالی مواجه 
اســت و الزم است که بخش خصوصی 

اسپانسر تیم های ورزشی باشد.
وی افزود: پــل معلق حامی این تیم 
است و می بایست در خصوص وضعیت 
تیم و خوابیدن در پارک پاسخگو باشد.

در عین حال رئیــس هیئت فوتبال 
استان اردبیل با تائید این اتفاق تصریح 
کرد: متأســفانه تیم ســاواالن یوردوم 
شــب اول بازی های خود را در یکی از 

پارک ها گذرانده است.
باشــگاه  کرد:  تصریح  نوتاش  صمد 
فوتبال نهادی مســتقل است که تمامی 
امورات مالی و فنی یک تیم را عهده دار 
می شــود امــا باشــگاه های فوتبال در 
اردبیــل بنیــه مالی مطلوبــی ندارند و 

می بایست حمایت شوند.
وی افــزود: تنها اقدامــی که هیئت 
فوتبال می توانســت بــرای حمایت از 
تیم ســاواالن یوردوم مشــگین شهر و 
میعاد پارس آباد داشته باشد، این بود که 
طی مذاکره با ســازمان لیگ مبلغ اولیه 
حضور تیــم دربازی های لیگ از تیم ها 

دریافت نشود.
با اذعان  رئیس هیئت فوتبال استان 
برای  یــوردوم  تیم ســاواالن  الزام  به 

پرداخــت  ۱۸ میلیون تومان اضافه کرد: 
بــا مذاکره مانــع از پرداخت این تیم از 

شهرستان مشگین شهر شدیم.
نوتــاش تأکید کرد: از ســویی اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان مشــگین 
شــهر و هیئت فوتبال شهرستان نیز در 
حد مقدور از تیم حمایت کردند اما این 
میزان کافی نیســت و تیم هایی از این 
نیازمند  از شهرستان های محروم  دست 

حمایت ویژه هستند.
یوردوم  تیم ســاواالن  موفقیت  وی 
و صعود به لیگ دســته سه را بی نظیر 
در تاریخ فوتبال مشــگین شهر دانست 
انتظار می رود دســتگاه های  و گفــت: 
اجرایی و بخــش خصوصی از تیم های 

فوتبال حمایت کنند.

مهر

داستان تیم فوتبالی که در پارک خوابید

 وضعیت اسفناک بازیکنان!

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار 
خود در مســابقات جام قهرمانان بزرگ، 
مقابل آمریکا با نتیجــه 3 بر 2 به برتری 
رسید. شــاگردان کوالکوویچ در 2 ست 

نخست بازی با نتایج 2۵ بر 20 و 2۵ بر ۱7 
نتیجه را واگذار کردند اما در ست های سوم 
و چهارم با ارائه بازی کم اشتباه تر 2۵ بر 27 
و 2۱ بر 2۵ برنده میدان بودند تا سرنوشت 

برنده به ست پنجم کشیده شود. تیم ایران 
در ست پنجم با نتیجه ۱۵ بر ۱2 به پیروزی 
رسید تا در مجموع با نتیجه 3 بر 2 مقابل 

آمریکا به برتری برسد.

ایرنا

بازگشت رویایی پسران ایرانی
 مقابل آمریکا

وزیــر ورزش و جوانان با حمایت 
از ورزش ارامنه کشــور گفت: تالش 
مــی کنیــم ورزشــکاران ارامنه در 
ایران  ورزشــی  های  آفرینی  افتخار 

باشند. سهیم  و  شریک 
مسعود سلطانی فر افزود: خوشبختانه 
در ورزش های تیمی و انفرادی شــاهد 
افتخار آفرینــی ارامنه در تیم های ملی 
و باشگاهی ایران بوده ایم.  سلطانی فر 
ادامه داد: جامعه ارامنه در هشــت سال 

جنــگ تحمیلی شــهدای گرانقدری را 
تقدیم این نظام و کشورشان کردند و در 
دوران سازندگی و حرکت توسعه کشور 
شانه به شانه دیگر هموطنان از اقوام و 
ادیان مختلف قدم های اساسی برداشتند 

و همت واالیی را به خرج دادند. 
وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به 
حضور قهرمانان بزرگ ورزشــی ارامنه 
در تیم های ملــی گفت: چه در ورزش 
های تیمی چه در ورزش های انفرادی 

شاهد افتخار آفرینی ارامنه در تیم های 
ملی و باشــگاهی ایران بوده ایم. دوره 
ای را به یاد دارم که تیم فوتبال آرارات 
یکــی از بزرگترین قطب ها و تیم های 
قوی لیگ ایران بود که امیدوار هستم با 
تدابیری که دست اندرکاران این باشگاه 
اتخاذ می کنند مجددا شاهد حضور تیم 
فوتبال آرارات در لیگ برتر فوتبال کشور 
و افتخار آفرینی همه فوتبالیســت های 
ارامنه در سطح ملی و باشگاهی باشیم. 

ایرنا

حمایت وزیر ورزش و جوانان
 از توسعه ورزش ارامنه ایران



مردم با این اطمینان 
که تابلو با نشان وزارت 

ورزش و اداره کل 
ورزش بر در باشگاه ها 
نصب است، به باشگاه 
ها مراجعه می کنند و 

نباید از این اطمینان آنها 
سواستفاده کرد. 

آگهي مزايده مرحله اول - نوبت اول 

شهرداري بستان آباد براساس مجوز شوراي اسالمي در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري 
از جایگاه سي ان جي خود به پیمانکاران واجد شرایط اقدامات نماید لذا متقاضیان جهت دریافت 
اطالعات بیشتر واسناد مزایده تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 96/07/۱0به شهرداري 

مراجعه نمایند. 
۱-  شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

2- قیمت پایه اجاره ماهیانه جایگاه مبلغ 2۸0000000ریال مي باشد.
3- شرکت کنندگان مي بایستي داراي تائیدیه الزم از شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي باشند. 
4- شرکت کنندگان مي بایستي نسبت به واریز ۱6۸000000ریال به عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به شماره حساب 3۱00002۱33002 بنام وجوه سپرده شهرداري نزد بانک ملي اقدام یا 

معادل آن مبلغ ضمانت نامه بانکي ارائه نمایند. 
۵- تاریخ انتشار آگهي مرحله اول نوبت دوم روز پنجشنبه مورخه 96/06/30 خواهد بود. 

سرپرست شهرداري بستان آباد  - ممي زاده
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منابع دیپلماتیک می گویند: از اواسط سال ۲۰۱۶ گزارش هایی دریافت 
کرده بودند که نشان می داد لندن و واشنگتن تا حدی متقاعد شده بودند 
تاکتیک کاهش نقش مستقیم ایاالت متحده در سوریه عماًل روسیه را به 
نوعــی مصالحه در خط میانه متقاعد خواهد کرد. اگر چنین دیدگاه واقعا 
مطرح بوده، علی القاعده آن ها خطای اســتراتژیک عجیبی در شناسایی 
اهداف روسیه در مدیترانه شــرقی مرتکب شدند که عواقب آن را امروز 

مجبورند تحمل کنند.
ایاالت متحده و اروپا با حسرت و خشم، اما از سر ناچاری! به تحرکات 
دیپلماسی روسیه در خاورمیانه و سوریه نگاه می کنند، مسکو جعبه شکالت 

سوریه را به کسی تعارف نمیظ کند!
برخی منابع دیپلماتیک غربی مقیم مسکو می گویند: از اواخرریاست 
جمهوری رئیس جمهور اوباما که سیاست ایاالت متحده برمحور حضور 
حداقلی در سوریه و واگذاری موضوع به متحدان منطقه ای تغییر جهت داد، 
واشنگتن تصور می کرد این تغییر تاکتیک در میان مدت منجر به درپیش 
گرفتن سیاستی مشابه از سوی مسکو خواهد شد. این منابع می گویند از 
اواسط سال ۲۰۱۶ گزارش هایی دریافت کرده بودند که نشان می داد لندن و 
واشنگتن تا حدی متقاعد شده بودند تاکتیک کاهش نقش مستقیم ایاالت 
متحده در سوریه و موافقت نسبی با حضور بشار اسد در مسند قدرت )ولو تا 
دوره انتقالی( عمال روسیه را به نوعی مصالحه در خط میانه متقاعد خواهد 
کرد. اگر چنین دیدگاه و نظری واقعاً در لندن و واشنگتن مطرح بوده )که 
ظواهر امر این را نشان می دهد( علی القاعده آنها خطای استراتژیک عجیبی 
در شناسایی و رهگیری اهداف روسیه در منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی 
مرتکب شــدند که عواقب آن را امروز مجبورند تحمل کنند. تحت تاثیر 
سردرگمی، بی تصمیمی و یا ناهمگونی سیاست خارجی ایاالت متحده، 
آن هم در ماه های پایانی ریاست جمهوری آقای اوباما، دو عامل بیش هر 
چیزی به موفقیت های تصاعدی روسیه در خاورمیانه و سوریه کمک کرد. 
دو عاملی که موجب شد حجم موفقیت های کرملین )صرف نظر از میزان 
ماندگاری و تداوم آنها( بسیاری را به سوی کاخ کرملین و انتظار کشیدن 

برای مالقات پشت درب سفید ۹ فوتی اتاق پوتین بکشاند.

نخســت، نوع نگاه رئیس جمهور ترامپ به بحران سوریه، کرملین را 
متقاعد کرد که با آمدن چنین رئیس جمهوری، تنها استمرار سیاست های 
ناهمگون ایاالت متحده نیست که به نفع روسیه تمام خواهد شد. بلکه 
تداوم بی اعتمادی و بدبینی به سیاســت های کاخ سفید از سوی رهبران 
خاورمیانه عربی و تا حد زیادی ترکیه، عمال آنها را به متحدانی غیررسمی 
برای روســیه تبدیل خواهد کرد. یک مقام ارشد دیپلماتیک اردنی مقیم 
نیویورک می گوید: نگاه آقای ترامپ به سیاست های آقای اوباما در سوریه 
و این که می گفت سوریه به ما چه؟ اعراب را متقاعد کرد از این به بعد اگر 
شرایط بدتر نشود، در همین سطح خواهد ماند. من همان زمان به همتایان 
عربم در نیویورک گفتم درست یا غلط، اما در خاورمیانه با روس ها می توان 

مذاکره کرد.
نکته دوم، در همین اشارات دیپلمات عرب نهفته است. تداوم بدگمانی 
به واشــنگتن از یک سو و اوضاع آشــفته ترامپ در داخل از سوی دیگر، 
هدایای بی نظیری بودند که نسیب مسکو شد. کرملین چه چیز جز اینها 
را می خواست؟ آن چه کرملین به دنبال آن بود و استراتژی فراتر از سوریه 
را دربرمی گرفت، اکنون به بخشــی انکارناپذیر از سیاست جاری و منافع 
اســتراتژیک روسیه در منطقه تبدیل شده است. در ادامه همین سیاست 
کرملین بود که روز یک شــنبه الروف به منطقــه آمد تا به گفته منابع 
عربی سفر موفقیت آمیزی را پشــت سر بگذارد. الوروف پس از دیدار و 
مذاکره با پادشاه عربستان و عادل الجبیر روز یک شنبه عصر راهی اردن 
شــد. مذاکرات الوروف در عربستان و اردن بر حل و فصل بحران های 
منطقه به ویژه اوضاع سوریه و ایجاد مناطق کاهش تنش و تالش برای 
تشکیل هیات متحد مخالفان سوری متمرکز بود. او در امان پایتخت اردن 
با »عبداهلل دوم« پادشــاه این کشــور و »ایمن الصفدی« همتای اردنی 
خود دیدار و گفت وگو کرد. روزنامه »العرب« چاپ لندن طی گزارشــی 
مفصل نتیجه این ســفر را برای کاهش تنش در سوریه مثبت توصیف 
کرد. »العرب« با اشاره به نقش اردن و عربستان به عنوان متحدان اصلی 
ایاالت متحده در خاورمیانه می نویسد: اردن و عربستان در پرونده سوریه 
نقش اساســی را دارند. میان این دو کشور و روسیه زمینه مشترکی برای 
حل بحران سوریه وجود دارد. پیش بینی می شود الوروف در سفر به اردن 
آخرین مرحله کاهش مناطق تنش در سوریه را پیش ببرد. او در سفر به 
ریاض بر روی موضوع ضرورت خرسندسازی مخالفان سیاسی نظام سوریه 
برای کاهش سطح مطالبات خود و همگرایی برای برپایی نشست آینده ژنو 
در ماه اکتبر تمرکز خواهد کرد. انتظار می رود این نشست آغازی برای حل 

سیاسی بحران سوریه باشد. 
در چنین شرایطی)اگر تغییری در آن رخ ندهد( پیش بینی شرایط آینده 
سوریه و در مقیاسی وســیع تر خاورمیانه چندان مشکل نیست. احتماال 
تصور »مسکو به عنوان تنها نیروی استراتژیک و قابل اتکا در خاورمیانه 
آتی« قدری رادیکال و یک زیاده روی سیاسی به نظر برسد. اما در حالی 
که آشــفتگی تمام عیاری بر کاخ سفید حاکم اســت و از آن سو اروپا نیز 
عمیقا درگیر مسائل داخلی خود مانند بحران تروریسم و مهاجران شده، 
باید پذیرفت )صرف نظر از مطلوبیــت آن( هر اتفاق و نتیجه ای متأثر از 
سیاست روسیه در انتظار خاورمیانه باشد، احتمااًل باید آن را طبیعی و ناگزیر 

توصیف کرد.

خاورمیانه در کشاکش 
استراتژی روسیه و اعراب

متین مسلم

آیت اهلل مصباح یزدی بعد از پیروزی اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 7۶ تصمیم گرفت ردای سیاست به تن کند. او مدعی 
بود: نباید اجازه داد انقالب اسالمی به دست لیبرال ها و سکوالرها بیفتد.

حضور پررنگ مصباح یزدی در فضای سیاســی کشور باعث شد تا 
مردم نیز کم کم با نام رئیس مؤسسه امام خمینی آشنا شوند و بدانند یکی 
از ضلع های فضای سیاسی ایران در قم ساکن است. او در دهه هفتاد و 
هشتاد به شدت با سیاست های دولت اصالحات و افرادی مانند هاشمی 

رفسنجانی مخالفت کرد.
مصباح یزدی در تیر سال ۸۴ به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرد 
و آن هم رســیدن محمود احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه و شکست 
آیت اهلل هاشمی بود. شاهین سعادت بر دوش آیت اهلل نشسته بود و همه 
او را پدر معنوی رئیس جمهور منتخب می دانستند و اعتقاد داشتند دولت 

نهم، دولت آیت اهلل مصباح است.
ظهور مشایی در دولت احمدی نژاد باعث شد تا آیت اهلل قم نشین از 
احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله گرفتن باعث شــد حتی مصباح از 

اتفاقاتی که در دولت دوم احمدی نژاد افتاد به تلخی یاد کند.
آیت اهلل دلخور در ادامه سیاســت ورزی خود یک جریان سیاسی تازه 
را وارد گفتمــان اصول گرایی کرد. جبهه پایداری با حضور رادیکال ترین 
چهره های اصول گرا در زیر عبای آیت اهلل مصباح یزدی تشکیل شد تا او 

لقب پدر معنوی این جریان را یدک بکشد. 
مصباح و جبهه پایداری توانســتند در اولین  سال های حضور خود در 

صحنه سیاسی کشور نیروهای خود را وارد پارلمان هشتم و نهم کنند.
انتخابات ۹۲ فضا را برای حضور دوباره مصباح یزدی و جبهه پایداری 
در فضای سیاســی کشور فراهم کرد. آیت اهلل قم نشین دوست نداشت 
نیروهای منتســب به هاشمی رفسنجانی و جریان اصالحات به قدرت 
برســند به خاطر همین بعد از ناکامی در معرفی لنکرانی)وزیر بهداشت 
احمدی نژاد( به عنوان نامزد نهایی جبهه پایداری از سعید جلیلی حمایت 

کرد و او را اصلح تر از تمام نامزدها معرفی کرد.
نامزد مورد حمایت مصباح و جبهه پایداری تنها ۴ میلیون رأی را به 
خود اختصاص داد. حسن روحانی مورد حمایت جریان اصالحات هم به 

قدرت رسید.

انتخابات ۹۲ سرآشــیبی قدرت را به مصباح یزدی و جبهه پایداری 
نشان داد. بعد از این شکست جبهه پایداری به دنبال جبران خرداد ۹۲ 
بود. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس دهم بهترین زمان برای این 
کار بود. انتخابات برگزار شد اما نتایج آن باعث شد کام جبهه پایداری 

و آیت اهلل مصباح تلخ تر از گذشته شود.
مصباح یزدی نتوانست از تهران به مجلس خبرگان راه پیدا کند و 
مهم ترین اعضای جبهه پایداری نیز نتوانستند راهی پارلمان دهم شوند.

بعد از شکســت های پی در پــی آنها انتظار داشــتند حداقل با 
حمایت از سید ابراهیم رییسی بتوانند بازهم به صحنه سیاسی کشور 
بازگردنــد. اما گویی قرار نبود این انتخابات هم کام مصباح و جبهه 
پایداری را شــیرین کند و روحانی توانست ۲۴ میلیون رأی برای بار 

دوم به پاستور برود.
بعد از این انتخابات و کامل شدن پروسه شکست در جبهه پایداری، 
به نظر می  رسد این جریان آرام ترین روزهای خود را سپری می کند. نه 
آیت اهلل مصباح همچون گذشته حضور پررنگی در فضای سیاسی کشور 
دارد نه اعضای جبهه پایداری. دیگر شــاهد انتقادهای تند و تیز آنها از 
دولت روحانی نیستیم. به نظر می رسد آنها هم به این نتیجه رسیده اند 
که استراتژی سیاسی شان برای حضور در فضای سیاسی کشور دیگر 

جواب نمی دهد.
نکته جالب در این میان این اســت که بســیاری از اصول گرایان 
شکست های اخیر را به گردن پایداری ها می اندازند و می گویند تندروی 

آنها باعث روی برگداندن مردم از اصول گرایان شده است.
مهم ترین منتقدان روحانی این روزهای ساکت هستند. نه از برجام 
می گویند نه از سیاست روحانی در مسائل اجتماعی و فرهنگی. آنها در 
روزهایی که روحانی در حال مذاکره و رسیدن به توافق هسته ای بود نام 
خود را دلواپس گذاشتند و تالش کردند جلوی امضای برجام را بگیرند.

این ســکوت یک پیام مهم دارد و و آنهم اینکه جبهه پایداری به 
پایان خود رسیده است و باید منتظر بود چهره های برجسته این جریان 
با طرحی نو وارد فضای سیاسی کشور شوند. گفتمانی تازه شاید بدون 

آیت اهلل مصباح یزدی.
شــاید بتوان گفت که آنها به این نتیجه رســیده اند برای بازسازی 
سیاسی خود احتیاج به آدم های جدید،حرف های جدید و البته یک نام 
جدید دارند و دیگر نمی شود با همان ادبیات گذشته وارد صحنه سیاسی 

کشور شد.

پایان پایداری!
مصطفی داننده

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود به قلم 
حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجری، بحث در 
باره رفتار برخی روحانیون را که در شــماره های قبلی 
این روزنامه مطرح کرده و با واکنش هایی روبرو شده 

بود دنبال کرده است.
در این مقاله آمده است:

سرمقاله »کارکرد روحانیت این نیست« که در روز 
یکشنبه ۱۹ شــهریور ماه جاری در همین روزنامه و 
همین ستون منتشر شد، انعکاس وسیعی در محافل 
مختلف و در فضای مجازی داشــت. افــراد زیادی 
از اقشــار مختلف به ویژه حوزویان و دانشگاهیان با 
تماس های تلفنی به اینجانب گفتند پرداختن به این 
موضوع بسیار الزم و حیاتی است و اصرار کردند چنین 

مطالبی بیشتر نوشته و منتشر شوند.
این استقبال، به نظر خود اینجانب، که نویسنده آن 
مقاله هستم، چندان به چگونگی نوشتار مربوط نمی شود 
بلکه به دلیل حساسیتی است که در جامعه نسبت به 
»کارکرد« روحانیت وجــود دارد. مهم تر اینکه نکات 
مطرح شــده در آن مقاله در عین حال که حرف مورد 
قبول همگان اســت، متاسفانه گفته نمی شود و برای 
جلوگیری از ادامه وضعیتی که در اثر این کارکرد غلط 

روحانیت پیش آمده، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.
تأسف باالتر اینکه این کارکرد غلط درحال تبدیل 
شــدن به فرهنگ است و با اینکه این روند انحرافی 
با ســرعت زیاد نهاد روحانیت را از جایگاه معنوی و 
ارشــادی همیشــگی دور می کند و آن را به جایگاه 
جدیدی در زیر مجموعه نهاد »مداحان جدیداالختراع« 
می کشاند و از حیز انتفاع ساقط می نماید، هیچ تالشی 
برای جلوگیری از این سیر قهقرائی به عمل نمی آید 
و چنین به نظر می رسد که گویا بزرگان حوزه نیز به 
این عارضه تن داده اند و یا اصواًل از ابعاد خطرناک آن 

اطالع کافی ندارند. حاکمیت نیز که چه بخواهیم و چه 
نخواهیم در نظر مردم به نام روحانیت ثبت شده است 
و باید برای جلوگیری از این ضایعه بزرگ اقدامی کند، 

عماًل بی تفاوت است.
در دو ســه روز گذشته، برای عده ای از خوانندگان 
مقاله »کارکرد روحانیت این نیســت« سؤال مهمی 
مطرح شد که با اینجانب نیز در میان گذاشتند. سوال 
این اســت که چه کسی یا چه کسانی و یا کدام نهاد 
و دستگاه، مســئول جلوگیری از این انحراف است و 
اصواًل مشخص کردن محدوده »کارکرد« روحانیت 

چه مجموعه ایست؟
در آن مقاله، اشاره ای به بزرگان حوزه علمیه کرده 
بودم که تا دیر نشده جلوی این ضایعه را بگیرند ولی 
کاماًل مشــخص بود که خودم نیز در پاسخ دادن به 
این سوال که چه مجموعه ای باید محدوده »کارکرد« 
روحانیت را مشــخص کند و یا کدام نهاد و دستگاه 
و فردی مسئول جلوگیری از انحراف در این کارکرد 

است، به نقطه روشنی نرسیده ام.
علت این اســت که اگر حاکمیت را در این زمینه 
مسئول بدانیم، نتیجه این می شود که روحانیت دچار 
وابستگی شود و این با ذات روحانیت شیعه که در طول 
تاریخ مستقل بود منافات دارد. و اگر حوزه و مراجع و 
نهادهای حوزوی را مسئول بدانیم، مشکل این است 
که آنها اهرمی برای اجرای خواسته های خود ندارند و 
تصمیماتشان فاقد ضامن اجرائی است. خارج از این دو 
نیز جائی سراغ نداریم که بتوان مسئولیت مشخص 
کردن »کارکرد« روحانیت را عهده دار شود و با انحراف 

از این کارکرد مقابله کند.
اکنون درحالی که اندکی بیش از یک هفته به ماه 
محرم باقی مانده، وفاداران به امام حسین علیه السالم 
و عالقمندان به انقالب اسالمی، بیش از آنکه برای 

واقعه عاشورا و شــهادت امام معصوم و یاران ایشان 
و اســارت اهل بیت، محزون و عزادار باشند عزادار و 
محزون معرکه گیری هائی هستند که عده ای بی سواد 
و سوداگر به بهانه محرم و دهه عاشورا به راه خواهند 
انداخــت و خواب و خیال ها و خرافات و دروغ هائی به 
خورد خلق اهلل خواهنــد داد. این مصیبت از مصیبت 
کربال بزرگ تر است و امام حسین علیه السالم در هر 
محرم که می رسد با این تحریف ها و انحرافات که در 
عزاداری هــا پدید آمده و هر روز و هر ســال افزایش 

می یابد، مظلوم تر می شود.
این واقعیت های تلخ را خود روحانیون هم می دانند 
و از اینکه در نهاد روحانیت و »مداحان جدیداالختراع« 
چنین انحرافی پدید آمده و نمی توانند با آن مقابله کنند، 
رنج می برند. مردم نیز به درســتی حساب این دسته 
از روحانیون را از کســانی که با نام و عنوان روحانیت 
مرتکب آن تخلفات می شوند جدا می دانند و البته این 
توقع را نیز دارند که دسته اول به صحنه بیاید و مانع 

میدان داری دسته دوم شود.
از همین نگاه مردم شاید بتوان به این نتیجه رسید 
که پاالیش روحانیت از افراد ناباب و از کارکرد نادرست، 
برعهده خود روحانیت است. این خود روحانیت اصیل 
و خالص و خدوم اســت که باید سکوت را بشکند، از 
کنار انحرافاتی که توسط افراد ملبس به لباس روحانی 
دامن زده می شود بی تفاوت عبور نکند و با قاطعیت و 
بدون اغماض برای جلوگیری از انحرافی که در کارکرد 
روحانیت پیش آمده و هر روز بیشتر می شود اقدام کند.

باقــی می ماند چگونگی این اقدام که آن هم باید 
توسط خود روحانیت مشخص شود. بزرگان حوزه های 
علمیه اگر به این اعتقاد برســند که روحانیت فقط با 
دســت خود روحانیت می تواند پاالیش شود، راه این 

پاالیش و چگونگی انجام آن را نیز پیدا خواهند کرد.

مصیبت دروغ هایی که »مداحان جدیداالختراع« به 
خورد خلق اهلل می دهند از مصیبت کربال بزرگ تر است

روزنامه جمهوری اسالمی

رســول صدرعاملی کــه در نوفل لوشــاتو در 
کنار امام خمینــی )ره( حضور داشــته در برنامه 
»خندوانه« در مورد ایشان گفت: این مزخرفی که 
می گویند امام گفته آب و برق را مجانی می کنیم، 

اصاًل صحت ندارد.
صدرعاملی، کارگرداِن »هر شب تنهایی« در مورد 
دیدارش با امام خمینی )ره( در سال 57 در پاریس هم 
گفت: من از سال 5۲ تا 5۹ خبرنگار روزنامه اطالعات 
بودم. ســال 57، ۲۱ ســالم بود و برای تحصیل در 
رشته جامعه شناسی در دانشگاهی در شهر مونت پلیه 
فرانسه به سر می بردم که خبر آوردند تلگرامی برایم 
رسیده، سردبیر اطالعات از من خواسته بود برای تهیه 

گزارش به پاریس و نزد امام خمینی بروم. در اتاقم را 
قفل کردم که شب برگردم ولی برنگشتم.

صدرعاملی ادامــه داد: امام خمینــی در پاریس 
در ســاختمانی هشــت طبقه ســکونت داشتند و 
به علت اعتراض همســایه ها به رفــت و آمد زیاد 
مالقات کنندگان با امام در این ســاختمان، تصمیم 
گرفتند به نوفل لوشــاتو بروند کــه من هم همراه 
ایشان رفتم. سه ماه بعد هم که می خواستند به ایران 
برگردند، دیدیم نمی شود از آمدن با آن پرواز معروف 

ایر فرانس گذاشت و در پاریس ماند.
او افزود: بعد از آن با امیر قویدل »خون بارش« 
را ساختیم که قرار بود یک فیلم کوتاه شود و فیلم 

ســینمایی از آب درآمد. برگشتم پاریس، ۹ ماه آن 
جا بودم که جنگ شروع و یکی از برادرهایم شهید 
شد. آمدم تهران و پدرم بعد از آن گفت پاریس نرو 

و من هم ماندم.
کارگردان »زندگی با چشمان بسته« در مورد امام 
خمینی )ره( فرمود: ایشــان نه افتادن اسم شان روی 
زبان ها برایشان اهمیت داشــت و نه و شهرت و نه 
آن چه در اطرافش در حــال وقوع بود. او یک هدف 
داشت و برای رسیدن به آن تالش می کرد، هیچ وقت 
هم دروغ نگفــت و اینکه می گویند امام گفته آب و 
برق را مجانی می کنیم اصاًل صحت ندارد و در مورد 

حجات هم نظرات بسیار خوبی داشتند.

این که می گویند امام گفته آب و برق را 
مجانی می کنیم، صحت ندارد

خبرآنالین


مصباح و جبهه پایداری توانستند در اولین  

سال های حضور خود در صحنه سیاسی کشور 
نیروهای خود را وارد پارلمان هشتم و نهم کنند.



این خود روحانیت اصیل و خالص و خدوم است که باید سکوت را بشکند، از کنار انحرافاتی که توسط افراد ملبس به لباس 
روحانی دامن زده می شود بی تفاوت عبور نکند و با قاطعیت و بدون اغماض برای جلوگیری از انحرافی که در کارکرد روحانیت 

پیش آمده و هر روز بیشتر می شود اقدام کند.
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منظر

کارگردان نمایش خواب در فنجان خالی در تشریح استقبال 
مخاطبان از این نمایش گفت: اســتقبال زیاد مخاطبان از یک 
اثر موجب رضایت گروه هنری اســت اما اینکه بتوان برقراری 
ارتباط یک مخاطب با اثر را از چهره او تشخیص داد برای یک 

گروه هنری ارزش و لذت زیادی دارد.
علی کاظمی وند اظهار کرد: تنها عامل نارضایتی از برگزاری 
این جشــنواره مربوط به قبل از شــروع آن اســت زیرا جدول 

زمانبندی و نتایج آثار راه یافتگان به جشنواره دیر ابالغ شد.
وی اضافه کرد: البته با همت دبیر و گروه اجرایی جشــنواره 
این مشکالت تا آغاز برنامه ها رفع شد و تاکنون در روند اجرایی 
خود جشنواره مشکل و بی نظمی وجود نداشته و اجراها در سطح 

مطلوبی درحال برگزاری است.
کاظمی وند در تشــریح نحوه برگزاری این جشنواره نسبت 
به ســال های گذشته گفت: تفاوت جشــنواره امسال حضور و 
همکاری دانشــگاه نبی اکرم بود که مشــارکت متعدد آثار این 
دانشگاه نشــان از فعالیت مطلوب کانون نمایش این دانشگاه 
دارد، همچنیــن حضور گروه های جــوان در بخش تجربه های 

نو نیز تفاوت شاخص این جشنواره با سال های گذشته است.
کارگردان نمایش خواب در فنجان خالی تصریح کرد: امسال 
بار ســومی اســت که من به طور متوالی در جشنواره شرکت 
می کنم و حقیقت این اســت که پیــش بینی دقیق نظر داوران 
غیر ممکن بوده و قطعًا دیدگاه و ســلیقه سه نفر نسبت به یک 
اثر متفاوت خواهد بود اما امیدواریم که نظر داوران نســبت به 

اثرمان نظری مثبت باشد.
کاظمی وند در تشــریح داســتان نمایش خود و پیامی که 
به مخاطــب القا می کند، گفت: این نمایــش تصویری از یک 
خاندان قجری را در سال1378نشان می دهد که شخصیتی به 
نام فرامرز قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشته اما به دلیل 
یک پیوند و ازدواج فامیلــی و همچنین به دلیل رو به احتضار 
بودن بزرگ این خاندان از دســت یابی به خواســته خود ناکام 
مانده اســت و در ســیر این جریانات با برگشت زمان و جوان 
شــدن بزرگ این خاندان پرده از اتفاقاتی که در این تبار افتاده 

بود، برداشته می شود.
وی اضافه کرد: نغمه ثمینی که نویسندگی این اثر را برعهده 
داشت که یکی از نویسندگان توانای کشور است که همواره از 
قالب ها و مضمون های ایرانی برای نوشــتن بهره می گیرد و در 

این نمایش نیز چارچوب انتخاب شده قالبی ایرانی است.
کاظمی وند ادامه داد: نمایــش نخبه پروری و نخبه فراری 

اصلــی ترین پیام این نمایش اســت و ما بــه دنبال به تصویر 
کشیدن مســئولیت یک خانواده به عنوان بخشی از جامعه در 
حفظ و نگهداری این نخبگان و همچنین اهمیت حفظ و نشــر 

آثار این نخبگان توسط جامعه بودیم.
این کارگردان تبریزی در خصوص میزان استقبال مخاطبان 
از این نمایش اذعان کرد: عالوه بر استقبال زیاد برداشتی که از 
چهره مخاطبان داشــتیم نشان از رضایت آنان از اثر داشت و ما 
از اینکه مخاطبمان با اثر ارتباط الزم را برقرار کرده بود نهایت 

رضایت را داریم.
الزم به ذکر اســت، بیست و نهمین جشــنواره تئاتر استانی 
آذربایجان شــرقی، از 19 تا 24 شهریور ماه در دو بخش اصلی 
و تجربه های نو، با داوری اســاتید و پیشکســوتان تئاتر کشور 
اجرا شــده و آیین اختتامیه این جشنواره شامگاه روز جمعه 25 
شــهریور ماه در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن 
نصر  تبریز برگزار می شود. 

تئاتر

چهره مخاطب گویای 
رضایتمندی اوست

بی شک موزیک ویدئوی »سن می سن« در بین 
کلیپ هایی که در ایران ساخته می شود، کلیپی 
متوسط محسوب می شود و روزانه از شبکه های 
ماهواره ای کلیپ هایی بسیار قوی تر و هنری تر 
در حال پخش اســت. تنها جنبه مثبت و قابل 
دفاع این اثر دکلمه بودن این کلیپ است، آن 

هم به زبان تورکی!
شاعران زیادی هستند که اشعار خود را دکلمه 
کرده اند و در قالب آلبوم منتشر کرده اند، اما 
انگشت شــمارند کلیپ هایی که برای دکلمه 
ساخته شوند و شاعر به جای خواندن شعرش، 

سناریوی مشخصی را بازی کند.
قبل از این کلیپ ســه آلبوم دکلمه که دوتا از 
آنها فارسی و دیگری ترکی است و یک کلیپ 
برای یکــی از قطعات آلبوم تورکی به اســم 
»دوکتور« را منتشــر شده بود اما هردو کلیپ، 
برای قطعات ترکی ساخته شده و اهمیت این 
دو کلیپ در همین اســت که در آذربایجاِن 
ایران، از هیچ شاعری دکلمه ای منتشر نشده و 
این افتخار نصیب آرش توفیقی و اکیپ هنری 

شان شد.
در این کلیپ سعی شده ســناریوی متفاوتی 
وجود داشته باشد و حتی طراحی صحنه و رنگ 
بندی ِ کلیپ با ویدئوهایی که روزانه منتشــر 

می شوند متفاوت است.
نکته ای که توجه مخاطبین کلیپ را به خودش 
جلب کــرده، انتخــاب و اســتفاده از لباس 
آذربایجانی به عنوان لباس اصلی بازیگران بوده 

است.
کلیپ »سن می سن« در طول یک هفته ساخته 
شــد و به صورت پخش اختصاصی از ســایت 
»رادیو جوان« منتشر شد و در عرض چند روز 
با آمار قابل توجه دویست و هفتاد هزار دانلود 
خســتگی کار را از تن ایــن هنرمند و اکیپ 

همراهش می زداید.
از الدار بــورا، کارگردان این اثــر و وارلیق 
باقری، به خاطر بــازی جذابش در این کلیپ 
وکســانی که این پروژه را مورد حمایت قرار 

داده اند باید تشکر ویژه کرد.
از آثار اخیــر آرش توفیقی می توان به کتاب 
»تقاص« )نشــر کمانــه( و »لیوان و انگشــتر« 

)انتشارت مایا( اشاره کرد.

آرش توفیقی غیر شاعر را معرفی کنید؟
 آرش توفیقی متولد بیســت و نهم بهمن ماه سال 

1368  در تبریز است.
در یــک خانواده اصیل تبریزی بــه دنیا آمدم و 
بزرگ خاندان یعنی پدر بزرگم یکی از مربیان مطرح 

فوتبال آذربایجان بود.
پدر و عمویم روزنامه نگار هستند و نوشتن اولویت 
زندگی ماست، مادر و خواهرم نیز به کار نقاشی و طراحی 

مشغول هستند اما من اولین شاعر این خانواده هستم.
در دوران نونهالی فوتبال بازی می کردم و از رییس 
فدراسیون لوح تقدیر گرفته بودم و دوست داشتم راه پدر 

بزرگم را ادامه بدهم، اما مسیر زندگی ام عوض شد.

آرش توفیقی شاعر را معرفی کنید.
شعر نوشتن را با قالب ترانه و تحت تأثیر ترانه هایی که 
شنیده بودم آغاز کردم. ده سالی می شود که می نویسم 
اما آغاز دهه نود آغاز خوب نوشــتنم به حساب می آید، 
سال 89 کتابی با عنوان »مجموعه ترانه تقاص« را چاپ 
کردم و این کتاب برای من یک شروع به حساب می آید، 
امــا هیچ گاه نمی توان به عنوان یک اثر حرفه ای از آن 
مجموعه نام برد. سال 92 »خانه ترانه تبریز« را به همت 
حوزه هنری استان و مدیریت خودم افتتاح کردیم، اما بعد 
از یک جلسه با تنگ نظری و بی مهری مسئولین این 
اقدام مهم نیز به بن بست رسید؛ این در حالی ست که 
حتی اکثر شهرهای کوچک کشور خانه ترانه و موسیقی 
دارند و نتایج خوبی هم می گیرند. بعد از برگزاری جلسه 
نخست مسئولین به دنبال تغییر نام »خانه ترانه تبریز« 
به »خانه تصنیف« یا »خانه نغمه تبریز« بودند و معتقد 
بودنــد که نام ترانه باعث سوءبرداشــت از این محفل 
می شود و چنین اتفاق هایی فقط در شهر تبریز قابل رخ 

دادن است.

شما شاعر هستید یا ترانه سرا؟ 
من شعر نوشتن را با ژانر ترانه آغاز کردم و تا دوسه 
ســال پیش فقط ترانه می نوشتم و به خواننده ها واگذار 
می کردم اما امروز در همه قالب های شعری به دو زبان 
ترکی و فارســی شعر می نویسم و همچنان ترانه را در 

صورت سفارشی نوشته و واگذار می کنم.

از موضوع شعر که بگذریم، شما تا به حال 
چنــد آلبوم و چند کلیپ تولید کــرده اید، آثار 

سمعی و بصری تان را نیز معرفی کنید.
بنده ســه آلبوم دکلمه با نام های » نه سال شب«، 
»ارکیلی حالیم وار« که به زبان ترکی است، » یه لحظه 
گوش کــن« و دو موزیک ویدئــوی ترکی بانام های 

»دکتر«، »سن می سن« را در کارنامه خود دارم.

آن طور که شــنیده ایم، این دو کلیپ اولین 
کلیپ دکلمه توســط یک شاعر در آذربایجان 

است، چرا قبالً شاعرها کلیپ نساخته اند؟ 
همه  هنرها به هم وابسته اند و می توانند به تکمیل و 
تعالی یکدیگر کمک کنند. از طرفی با افزایش رسانه ها 

و قدرت تأثیر گذاری شان و نزول جایگاه کتاب و کتاب 
خوانی در بین مردم به نظر می رسد که شعر نوشتن و آن 
هم فقط به صورت کتاب چاپ کردن کافی نیست و ما 
شاعرها باید از هنرهای دیگر کمک بگیریم تا شعر را به 

گوش مخاطب برسانیم.
البته این اتفاق افتاده و همه  شــاعرها به شکلی از 
هنرهای دیگر برای دیده شدن آثارشان استفاده می کنند 

اما کسی تابه حال کلیپی برای دکلمه تولید نکرده بود.
من به خاطر این که ترانه ســرا هستم  و رفاقت و 
آشنایی با اکثر هنرمندان حوزه موسیقی تصمیم گرفتم 
که شــعرهایم را دکلمه کرده و بــه گوش مخاطبین 
برســانم. بعد از تولید آلبوم ها و مشاهده نتایج مثبت، با 
دوست کارگردان و هنرمندم »الدار بورا« تصمیم گرفتیم 
که قدم فراتری برداریم و این آثار صوتی را به شــکل 

تصویری و باکیفیت استاندارد عرضه کنیم.

آیا در تولید این کلیپ ها ارگانی یا شخصی 
اسپانسر مالی یا معنوی شما شدند؟

 هیچ کس جز خانواده و دوستان حمایتی از این آثار 
نکردند، یعنی ما ســراغ هیچ کس نرفتیم و این ناشی 
از شــناخت مان از نوع حمایت مسئولین هنری در این 

زمینه بوده.  
ما کلیپی تولید کرده ایم که همه خط قرمزها در  آن 
رعایت شده و امیدواریم چنین کلیپ هایی را با حمایت 

مسئولین هنردوست تولید کنیم.

دو آلبوم دکلمه شما، فارسی است؛ چرا کلیپ 
های تان از تک آلبوم ترکی انتخاب شده؟

دوست داشتم بزرگترین قدم هنری ام را در راه زبان 
مادری ام بردارم، از طرفی در آذربایجان این قدم نوآوری 
محسوب می شــد و باعث می شد ما هم در این زمینه 
رزومه کاری داشته باشیم و خوشبختانه موفق هم شدیم.

آیــا تصمیم دیگری مبنی بــر تولید کلیپ 
گرفته اید؟

دوست داشــتم که این دو کلیپ از طرف نهادها و 
مسئولین هنری حمایت شــود و برای قدم های بعدی 
باکمک و حمایت آنها امکانات بیشتری برای تولید آثار 
بهتر در اختیارمان قرار گیرد، تا این لحظه هیچ واکنشی 
ندیده ایم اما سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز 
قدم های خیلی مثبتی در زمینه هنر برداشته و شاید برای 
کارهای دیگر با این سازمان هم همکاری داشته باشیم.

و حرف آخر؟
ما هنرمندان نیاز به حمایــت همه جانبه داریم، اما 

بی هیچ حمایتی هم به راهمان ادامه خواهیم داد.

آرش توفیقی شاعر و نویسنده مطرح کرد:

دوست داشتم بزرگ ترین قدم هنری ام را در راه زبان مادری ام بردارم
زینب فرجی- سرخاب

گفتگو

فیلم کوتاه »َسس« به کارگردانی »ارتوران نجفی« از تولیدات 
انجمن ســینمای جوان اورمیه، در ادامه کسب جایزه بهترین فیلم 
»هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های خانواده باکو« و »نمایش 
در دومین جشنواره فیلم سالمت« و »نخستین جشنواره فیلم کوتاه 
لبنان«، جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی »سیزدهمین جشنواره بین 

المللی فیلم کازان روسیه«  را کسب کرد.
تصویربرداری فیلم کوتاه ســس را »مهدی میمندی« بر عهده 
داشــت و »تقی تورکمانی« و »توران ملک آرا« بازیگران این فیلم 
سرخاب بودند. 

فیلم کوتاه

فیلم کوتاه »َسس« جایزه بهترین فیلم 
جشنواره کازان روسیه را کسب کرد

جان وارلیغیم یامان تاالن اولوردو

سن آلدین قایتاردین منه آی حکیم

عومور بویو دعا گئزر دیلیمده

آزدیر  دئسم  دونه دونه آی حکیم

پیچاغین ات یاردی  دردی آپاردی

آدین  صالح پوردی  دیللرده جاردی

شوکور الالها  سن تک بیر حکیم واردی

اوجاالسان  گوندن  گونه  آی حکیم

من محبوبام  ائلین قمین چکمیشم

درد  الیندن  الیف  قددی بوکموشم

اورییمده  سنه سئوگی اکمیشم

اینسانلیق  یاراشیر سنه آی حکیم

شعر

درد  الیندن  الیف  
قددی بوکموشم

محبوب

جشنوراه تئاتر تبریز روز دوم

صر 
س: ن

عک
 

حزیــن طبــع  بلبــل  گل ای  هجــر  خــزان  در 
ســفر نمی کــردی  خــود  بی حبیــب  شــهریارا 

چــرا غوغــا  بــود  وفــاداری  شــرط  خامشــی 
چــرا تنهــا  میــروی  قیامــت  راه  ســفر  ایــن 
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