
انتخابات بايد حزبى باشد
غالمرضا انصارى در گفتگو با مستقل آنالين:
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روز دوم اسفند هزار سيصد و نود و هشت، انتخابات  دوره آتى مجلس با 
مشاركت نسبى واجدين شرايط راى در سراسر كشور برگزار شد.

نهادهاى نظارتى انتخابات با رويكردى كامال انقباضى عمال به سردمدارى 
جريان سياسى خاص مبدل شدند.

يازدهمين دوره  كانديداهاى  تعيين صالحيت   در مرحله  استصواب  تيز  تيغ 
مجلس شوراى اسالمى رگ شريان جريان حامى جامعه مدنى را بريد.

كانديداهاى سرشناس نحله هاى تحول طلب، دموكراسى خواه،اصالح طلب و 
اعتدال گرا قلع و قمع شدند تا عمال انتخابات روز دوم اسفند مانند مسابقه ماراتن 
يك نفره فقط به يك جريان سياسى خاص اجازه حضور پررنگ و همه جانبه 

را داده است.
رد  علت  به  اعضا  قاطع  راى  با  اصالح طلبان  سياست گذارى  شوراى عالى 
صالحيت فله اى كانديداهاى اصالح طلب تصميم خردمندانه اى اتخاذ كرد و با 
پيش بينى درست و دقيق مبنى بر غير رقابتى بودن انتخابات اين دوره، ليستى 

ارايه نكرد.
اما در اين رهگذر احزاب اصالح طلبى چون كارگزاران، مردم ساالرى، نداى 
ايرانيان، خانه كارگر، حزب اراده ملت و تعدادى ديگر ساز ناكوك زدند و به عنوان 

احزاب اصالح طلب وارد اين انتخابات غيررقابتى شدند و ليست منتشر كردند.
عمال با بى تدبيرى  به هيزم تنور انتخاباتى يك طرفه تبديل شدند.

عدم درك درست از نيازها و دغدغه هاى جامعه منجر به چنين تصميم غلطى 
گرديد.

در  كننده  شركت  اصالح طلب  حزب  چند  اين  حضور  از  نيز  اقتدارگرايان 
انتخابات استقبال نموده و حضور آنان را به پاى عموم اصالح طلبان نوشتند.

در حاليكه حاميان جامعه مدنى برخالف اين چند حزب، تصميم به عدم ورود 
جريانى به انتخابات مجلس يازدهم گرفتند.

دولت دوازدهم با اتخاذ مواضع متناقض طى دو هفته گذشته در نهايت از 
اعتراض خويش به روند رد صالحيت ها عدول كرد و سرانجام زير بار انتخاباتى 

سرد و يك طرفه رفت.
بخش بزرگى از جامعه ايرانى شامل آراى خاموش يا خاكسترى عمال با تبعيت 
از حاميان جامعه مدنى غايب عرصه انتخابات اين دوره مجلس شدند. اينك 
انتخابات مجلس به خط پايان رسيده و جريان هاى تندرو، اصولگرا، نورسيده و 

حتى قوميت گرا توانستند پارلمان يازدهم را در غياب جناح رقيب فتح نمايد.
اين است كه ماموريت  اسفند  انتخابات دوم  به  اما پرسش همه معترضان 

منتخبان جديد در خانه ملت چيست؟
طيفى كه وارد مجلس يازدهم شد براى حل مشكالت مردم چه برنامه و 

راهبرد مشخصى دارد؟
آيا مجلس جديد در مناسبات داخلى مى تواند به گونه اى رفتار كند كه متضمن 

خروج كشور از گرداب بحران هاى اقتصادى باشد؟
مجلس يازدهم با الهام از وقايع تلخ آبان 98 چه نسخه اى براى فروكش 

كردن بحران هاى اجتماعى و شورش طبقات فرودست جامعه دارد؟
در عرصه سياست بين الملل تدبير عاجل مجلس يازدهم در مقابله با ترامپ و 

احتماال اضمحالل برجام چيست؟
اصوال با وجود تمام نهادهاى قانونگذار كه به موازات مجلس در حال تصويب 
است  قرار  يازدهم  مجلس  آيا  هستند،  نگهبان  شوراى  نظارت  بدون  قوانين 
وظيفه اى جديد براى خود تعريف كند؟ در حاليكه حتى مجمع تشخيص مهر 
تصويب بر لوايح مبارزه با پولشويى نمى زند، و كشور به ليست سياه اف اى تى 
اف بازگشته، تدبير مجلس آتى براى انجام معامالت كالن حداقل با شركايى 

همچون چين و روسيه چه خواهد بود؟
شايد وقت آن رسيده كه ضمن تشكر از حسن نيت مردم شركت كننده در  
دوم اسفند، از نيات واقعى كانديداهاى اصالح طلب و اصولگرا  براى بهبود امور 

كشور سوال كنيم.

تحوالت انجام گرفته در منطقه ادلب سوريه باعث شده كه هواى مه آلودى 
سپهر روابط سياسى و استراتژيك روسيه با تركيه را در بر بگيرد. اردوغان، رئيس 
جمهور تركيه در نشست حزب عدالت و توسعه با ذكر اينكه تعدادى از نيروهاى 
نظامى آن كشور در ادلب به وسيله نيروهاى نظامى سوريه كشته شده اند، از 
آغاز حمله عنقريب به سوريه خبر داد. ليكن پيرو اين اظهار نظر واكنش سريعى 
از سوى كرملين نشان داده شد و ديميترى پسكوف، سخنگوى كرملين ابراز 
داشت كه اگر تركيه دست به چنين كارى بزند، سناريوى بسيار نابخردانه اى را 
آغاز خواهد كرد و روسيه با تمام توان مخالف اقدام نظامى تركيه عليه ارتش 

سوريه است.
گفتنى است كه در آغاز هفته گذشته هيئت هاى كارشناسى جهت رايزنى 
براى حل تنش ميان تركيه و روسيه بر سر ادلب به نتيجه ملموسى نايل نيامده 
امور خارجه روسيه اعالم كرد كه سوريه بر اساس  و سرگئى الوروف، وزير 
توافقاتى كه پيشتر در تصميم گيريهاى الزم در مذاكرات آستانه و سوچى انجام 
گرفته بود، عمل كرده است. وى همچنين در اين رابطه افزوده است كه روسيه 
و نيروهاى نظامى سوريه براى مقابله با تهاجم نيروهاى معارض و تروريستى و 
نيروهاى حامى آن ها به ستيز خواهند پرداخت. همين اظهار نظر نشان مى دهد 
كه روسيه به هيچ عنوان در برابر تركيه و تهديدات آن گامى براى رفع تنش 
برنداشته و تمايلى به مذاكره بر سر آن ندارد و از موضع گيرى دولت سوريه در 

حفظ تماميت ارضى دفاع مى كند.
تركيه هم اينك در دو جبهه با روسيه دچار تنش است. عالوه بر جبهه سوريه، 
در ليبى هم با روسيه بر سر حمايت مسكو از ژنرال حفتر، رهبر گروه مخالف 
دولت وفاق ملى ليبى اختالف نظر دارد. در حالى كه اردوغان مدعى است اعزام 
نيروهاى نظامى و تسليحاتى به دولت فائز السراج كه دولتى مورد تأييد سازمان 
ملل است، اقدامى شايسته است و از دولتى قانونى حمايت مى كند. از سوى 
ديگر در موضعى متفاوت و مغاير با اين رفتار، در برابر دولت بشار اسد كه مورد 
تأييد سازمان ملل است، دست به اقدام نظامى مى زند و از عملكرد دولت سوريه 
در پاكسازى ادلب از وجود گروه هاى تروريستى انتقاد كرده و حضور نظامى خود 
را افزايش مى دهد. همين تضاد در رويكرد تركيه موجب شده است كه برخى 
اقدام نظامى تركيه در شمال سوريه و به ويژه ادلب را اشغال گرى قلمداد نمايند. 
گفتنى است كه ترس تركيه از روند كنونى آشوب ها و نبرد در ادلب آن است 
كه بيش از يك ميليون نفر به سمت مرزهاى تركيه در همجوارى استان هاتاى 
هجوم خواهند آورد. تركيه هم اينك ميزبان 5/3 ميليون آواره سورى است. 
اما آنچه معلوم است اينكه، ادلب آخرين پايگاه نيروهاى تروريستى بود كه با 
تفاهم سه جانبه ايران، روسيه و تركيه در مذاكرات آستانه مقرر شده بود كه با 
احداث نقاط ديده بانى تحت كنترل تركيه و همچنين ايجاد شرايط آتش بس، 
به تدريج نيروهاى تروريستى از ادلب خارج گردند و حاكميت آن با حمايت و 
راهبرى روسيه به دولت بشار اسد سپرده شود. اما با گذشت چندين ماه از اين 
تصميم گيرى، نه تنها نيروهاى تروريستى از منطقه خارج نشده اند، بلكه آنجا را 
منطقه اى امن براى اقدامات ايذايى و تهاجمى خود در نظر گرفته و بنابه ادعاى 
كرملين، دولت تركيه اقدامى بهينه در اين زمينه فراهم نساخته و دولت بشار 
اسد الجرم به پاكسازى منطقه دست زده است و در اين راستا هم حمايت الزم 

را از دمشق به عمل خواهد آورد.

نرگس آبيار نشان زنان 
راهبر 2020 را دريافت كرد

عدم اقبال به ليست اصالح طلبان 
نشانه نارضايتى مردم از دولت است

پوتين با مكرون و مركل 
در مورد ادلب گفتگو كرد

هنوز از ردصالحيتم گله مندم 
و ته دلم راضى نيستم
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گيشــه تيتــر

آخرين رخدادهاى خبرى و تحليلى  ايران 
و جهان را منتشر مى كند.

آخرين رخدادهاى خبرى آخرين رخدادهاى خبرى 

سايت خبرى  «مستقل آنالين»

«اكو آرت» ؛ جنبش هنرى براى 
توجه به مشكالت زيست محيطى

على يونسى:

على مطهرى:

ادامه درصفحه 2

ارتحال  بر  مبنى  متعدد  شايعات  درپى 
استاد شجريان در شبكه هاى اجتماعى 
به  شجريان  هميون  سوى  از  اطالعيه 

شرح ذيل صادر شد:
به  خواهشمندم  عزيزان  شجريان:  همايون 

شايعات توجه نفرماييد و به آن ها دامن نزنيد.
از  ناشى  كه  ريوى  مشكالت  خاطر  به  پدر   
بيمارى قبليشون هست و در دو هفته اخير كمى 
ادامه دار شده است تحت مراقبت و رسيدگى هاى 
ويژه هستند و وضعيتشان از ديروز بهتر شده است. 
خواهشمندم خبر صحيح را فقط و فقط و فقط و 
فقط و فقط از طريق صفحه اينجانب دنبال كنيد. 
دوم اسفند 98 -ساعت 23:27

در  اصولگرايان  وحدت  فهرست  نوشت:  فارس 
از  اختالف  با  قاليباف  محمدباقر  سرليستى  به  تهران 

ساير فهرست هاى انتخاباتى پيشتاز است.
فهرست وحدت اصولگرايان در تهران با اختالف از 
مشاهدات  است.  پيشتاز  انتخاباتى  فهرست هاى  ساير 
در  حاضر  خبرنگاران  اوليه  آمارهاى  و  ميدانى 
حوزه هاى راى گيرى بيانگر اقبال 60 تا 70 درصدى 

به  سربلند  ايران  فهرست  به  تهرانى  دهندگان  راى 
در  اقبال  اين  دارد.  قاليباف  محمدباقر  سرليستى 
در  و  است  باالتر  شهر  جنوبى  و  مركزى  مناطق 
از  بيش  به  حتى  تهران  شهر  حاشيه  شهرستان هاى 

80 درصد مى رسد.
مشاركت  از  حكايت   18 ساعت  تا  برآوردها  برخى 
39 تا 40 درصدى در كل كشور ( 23 تا 24 ميليون 

نفر) و بالغ بر 30 درصد در تهران در انتخابات امروز 
دارد. 

بررسى ها و مشاهدات خبرنگاران استانى در حوزه 
سراسر  در  راى  اخذ  هاى  وصندوق  انتخابيه  هاى 
پيروز  اصولگرا  نامزدهاى  دهد  مى  نشان  كشور 
اسالمى  شوراى  مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابات 

هستند.

روايت هاى متناقض از رحلت شجريان؛

همايون تكذيب كرد

انتخابات مجلس يازدهم ساعت23،45 جمعه دوم اسفند 98خاتمه يافت؛

ليست وحدت اصولگرايان پيشتاز انتخابات تهران

على نظرى - سردبير

شكست احزاب اصالح طلب در انتخابات
سر مقاله

قدير گلكاريان- استاد دانشگاه

ادلب گرهى ناخواسته ميان تركيه و روسيه
سخن روز

 2 اسفند روز برگزارى انتخابات 
مجلس يازدهم روز جشن ملى است

مقام معظم رهبرى:

سال چهارم  دوره جديد   شماره 796   شنبه 3 اسفند 1398   

با قرارگرفتن در ليست fatf به گذشته 
برمى گرديم و شرايط سخت تر مى شود

محمود واعظى:
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از تحريم آمريكا 
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باالخره رسانه هاى رسمى به ورود و شيوع ويروس كرونا به 
كشور اعتراف و تا اين لحظه خبر فوت حداقل 5 تن بر اثر 
ابتال به ويروس را منتشر كردند. احتمال فوت مبتاليان به 
اين بيمارى حدود 2 در صد است پس مى توان نتيجه گرفت 
كه تعداد مبتاليان در كشور 50 برابر  آمار فوت شدگان است، 
و از طرف ديگر اين بيمارى دو هفته پس از ابتالء خود را 
نشان مى دهد پس مطمئنا  ويروس به تازگى وارد كشور 

نشده است.
اما سوال اساسى اين است كه آيا ويروس كرونا در كشورهاى 

همسايه ما و يا در خاورميانه نيز شيوع يافته است؟ 
و  مناطق  خصوص  در  و  جستجو  اينترنت  در  چنانچه 
كشورهايى كه ويروس كرونا در آنجا شيوع يافته مطالعه كنيد 

درخواهيد يافت كه ايران اولين كشور در منطقه خاورميانه 
است كه اين بيمارى در آن ديده شده و قربانى گرفته است 
و تعدادى از كشورهاى همسايه مانند تركيه، عراق و كويت 
مرزهاى خود را با ايران بسته و پروازهاى ايرالين هاى خود 

به ايران را متوقف كرده اند.
پس چگونه است كه دروازه ورود ويروس كرونا به خاورميانه 

ايران بوده است؟
همگان به ياد داريم كه پس از اطالع از شيوع اين ويروس 
در چين بيشتر كشورها پروازهايشان را به چين متوقف كردند 
و بسيارى از شهروندان چينى كه به خاطر تعطيالت سال 
از كشورشان به سر مى بردند براى  نوى چينى در خارج 
بازگشت به كشور خود با مشكل روبرو شده بودند، در اين 

بزنگاه مسئولين كشور احتماال براى نزديكى بيشتر به چين 
و به اميد يارى و حمايت اين كشور در مقابله با تحريم هاى 
آمريكا و دور زدن آن ها و افزايش شانس وتوى قطعنامه در 
شوراى امنيت توسط چين در صورت ارجاع پرونده ايران، به 
يارى دولت چين شتافتند و از طريق هواپيماهاى ماهان اقدام 
به جابجايى مسافران چينى و ارسال تعداد دو  ميليون ماسك 

به شكل هديه به چين نمودند.
همچنانكه تمامى شهروندان مسئول حفظ سالمتى و جان 
خود و اعضاى خانواده خود هستند و بايد نسبت به رعايت 
دولتمردان  نمايند،  اقدام  پيشگيرى  براى  بهداشتى  موارد 
و مسئولين نيز موظف به انجام اقدامات پيشگيرانه جهت 
رعايت سالمتى شهروندان بوده و هستند اما دريغ و هزار 
دريغ كه سايه سنگين سياست در كشور ما بر همه امور سايه 
افكنده است. لذا نتيجه اين مى شود كه ايران پس از چين 
دومين قربانى ويروس كرونا است. در حالى كه نه همسايه 
چين است و نه مشتركات فرهنگى از جمله خوردن  مار و 

خفاش دارد.

شيوع كرونا به دليل تقدم سياست بر همه چيز!
نصرت اهللا محمدى-  فعال حوزه رسانه

نگاه روز



حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پس از شرکت درانتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و نخستین انتخابات میان دوره ای برای تعیین صاحبان سه 
کرسی مجلس خبرگان رهبری در تهران، در جمع خبرنگاران گفت: امروز با دست 
و سلیقه و آراء مردم توانگر ما ، مجلس یازدهم تشکیل می شود؛ مجلسی که مردم 

انتظار دارند فعالتر و پرشورتر در مسیر حل مشکالت آنان تالش کند.
بخشی از سخنان روحانی پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور و سامانه جامع 

انتخابات به این شرح است: 
در اینجا می خواهم از ۴۰ سال پیش یاد کنم ، ۴۰ سال پیش یعنی اسفند سال 
۵۸، اولین انتخابات مجلس شورا - البته آن وقت اسم آن ملی بود بعد در مجلس 
و اصالح قانون اساسی ، مجلس شورای اسالمی شد - اولین انتخابات در اسفند 
سال ۵۸ برای مجلس اول برگزار شد ، البته اسفند آن سال انتخابات زیاد بود فکر 
کنم انتخابات مجلس، پنجمین انتخاباتی بود که انجام می شد از موضوع همه 
پرسی که اولین آن بود رای به خبرگان قانون اساسی که دوم بود بعد رای به خوِد 
قانون اساسی که انتخاب سوم بود بعد انتخاب ریاست جمهوری که چهارم و پنجم 
انتخابات مجلس شورای اسالمی بود و امروز ۴۰ سال تقریبا از آن روز می گذرد 
و ما به جای مجلس اول آماده هستیم تا برای مجلس یازدهم رای دهیم یعنی به 
خوبی علیرغم همه سختی ها و مشکالت، شرایط جنگ و همه چیزهایی که در 
این ۴۰ سال داشتیم،  همه انتخابات ها سِر موقع خودش انجام شده و این یکی از 
افتخارات بزرگ کشور ما است؛ کشوری که شرایط مختلفی داشته و کشوری که 

جنگ را تجربه کرده است.
امام بزرگوار ما بسیار حساس بود که انتخابات به موقع انجام شود حتی یک روز 
هم تاخیر  نشود و شما می بینید بین این ۱۰ مجلسی که تاکنون بوده و مجلس 
یازدهم سال آینده شروع به کار می کند هیچ فاصله ای بین این مجلس ها نبوده و 
این مجلس کامال متصل است، روز قبل مجلس قبلی است روز بعد مجلس جدید 
شروع به کار می کند و این در تاریخ دموکراسی خیلی نظیر ندارد و در کشور ما 
هم قبل از انقالب اینچنین نبوده بین مجالس اوال ۴ سال آن تمام نمی کرد بعد 
وسط آن فاصله های زیاد بود اما بحمداهلل در تمام مجلس ها، مجلس از روز اول 
تا روز آخر تمام چهار سال خودش استفاده و بهره برداری کرده و بعد هم مجلس 

بعدی تشکیل شده است.

علی مطهری در حسینیه ارشاد:
هنوز از ردصالحیتم گالیه مندم و ته دلم 

راضی نیستم
علی مطهری گفت: هنوز همه حوزه های انتخابی را ندیده ام اما میزان مشارکت 
نسبت به دوره های قبل از انتخابات کمتر است. اما با وجود این باید کل کشور را 

دید تا معدل مشارکت در انتخابات مشخص شود.
 علی مطهری با حضور در حســینیه ارشــاد رأی حضور در یازدهمین انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان را به صندوق 
انداخت. وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بین کاندیداهای انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی، افراد معتدل و خوش فکر هم وجود دارد و باید تالش 

کنیم که به آنها رأی دهیم تا مجلس خوبی تشکیل شود.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا شما بابت رد صالحیت در این دوره 
از انتخابات گله مند هســتید گفت: باالخره ته دلم خیلی راضی نیستم اما به دلیل 
مصلحت کشور باید در انتخابات شرکت کنیم و خود بنده هم مردم را به شرکت در 
انتخابات دعوت کرده ام. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات چگونه بوده 
است گفت: بنده هنوز همه حوزه های انتخابی را ندیده ام اما میزان مشارکت نسبت 
به دوره های قبل از انتخابات کمتر اســت. اما با وجود این باید کل کشور را دید تا 

معدل مشارکت در انتخابات مشخص شود.
مطهری ادامه داد: قطعاً مشارکت باالی مردم در انتخابات، همیشه پیام مهمی 
برای خارج از کشــور دارد و پیام امروز حضور مردم در انتخابات نیز پیام مقاومت 
به آمریکا و غربی هاســت.وی با بیان اینکه عملکرد مجلس دهم خوب بود، گفت: 
متأســفانه مردم به عوامل بیرونی مجلس توجهی ندارند. این مجلس در خیلی از 
جاها می خواست کاری را انجام دهد اما دستور می آمد که صالح نیست و این کار 
انجام نشــود.مطهری گفت: مجلس دهم می خواست برای بنزین تصمیم بگیرد، 
می خواست وزیر کشور را اســتیضاح کند اما اجازه ندادند.وی افزود: مجلس دهم 
یــک مجلس اصالح طلب نبود و اکثریت اصول گــرا بودند و اگر اکثریت مجلس 
دهم اصولگرا نبود، آقای الریجانی رئیس مجلس نمی شــد.نماینده مردم تهران 
گفت: مجلس آینده قطعاً مجلس ایده آلی نخواهد بود چرا که گرایش های گوناگون 
در آن نیســتند. در مجلس آینده شــاید به حقوق شهروندی و آزادی بیان اهمیت 

کافی داده نشود./ مهر
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رویداد

هادی غفاری، فعال سیاســی اصالح طلــب و نماینده ادوار مجلس معتقد 
است: هنگامه هر انتخابات که می رســد، تخریب جناح ها و شخصیت های 

سیاسی، از سوی رقیب و بداخالقی ها افزایش پیدا می کند. 
این بی اخالقی ها دارای زمینه اســت، ریشــه آن را هم می توان از بعد از 
فوت امام راحل در رفتار برخی از چهره های شاخص دید. این درحالی است 
که انتظار از بزرگان این است که ریشه بداخالقی سیاسی را کم کرده، مردم 

و سیاسیون را به سمت مهربانی سوق بدهند.
با توجه به شرایطی که کشور از لحاظ داخلی و بین المللی دارد، اگر با دقت 
بــه رفتارهای مردم نگاه کنیم می بینیم که رفتار آنها به ســمت نامهربانی و 

خشونت می رود.
هنگامــی که یک جامعه به ســمت نامهربانی و خشــونت برود، کمترین 
جرقه ای می تواند ســبب درگیری های بزرگ شــود که پایین آمدن نشــاط 
جامعــه نیز در این درگیری ها تاثیرگذار اســت. حال هم که فقط چند روز تا 
انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است، هر جناحی که بداخالقی کند، به 
جناح مقابل و رقیب خود تهمت بزند و تخریب کند، خشــونت خرج کند، نه 
تنها خودش ضرر کرده است، بلکه در میزان مشارکت مردم در انتخابات نیز 

تاثیر می گذارد و به کشور ضربه می زند.
از ســویی دیگر، با پیشــرفت علم و فناوری، گســترش اطالعات، همه 
کشــورها مدام در حال رصد کــردن و زیر ذره بین بردن یکدیگر هســتند، 
سیاســیون اگر بخواهند به این بداخالقی ها، اصرار بورزند، نظام را زیر سوال 

می برند و خوراک برای بیگانگان فراهم می کنند.
ایــن عمل نیز دو وجــه منفی دارد. اول آن که مــردم ایران را یک ملت 
عصبــی و نظام را یک نظام غیرکارآمد به دنیــا معرفی می کنند؛ دوم نیز به 
دین آسیب می زنند. حتی گاهی دیده می شود که این بداخالقی های سیاسی 
از ســوی افرادی رخ می دهد، که لباس دین و روحانیــت بر تن دارند. این 
موضوع هم در داخل کشور و هم در جهان، تصورات بدی ایجاد کرده است 

چرا که فکر می کنند دین کارآمدی اخالقی ندارد. 
به همه سیاســیون توصیه می کنم، که به حــق اظهارنظر همدیگر احترام 
بگذارند و حقوق هم را رعایت کنند. همه جناح های سیاســی را آدم حساب 
کنند و فکر نکنند آســمان باز شده و فقط یک گروه خاص از آن پایین آمده 

است.

مصطفی کواکبیان:     

 رأی هم نیاوریم پرونده امالک نجومی 
قالیباف را پیگیری می کنیم

دبیرکل حزب مردم ســاالری گفت: نخواهیم گذاشت وضع معیشت مردم 
بدتر از این شــود و با تصویب طرح هــا از افزایش قیمت ها جلوگیری خواهیم 

کرد.
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری و یکی از نامزدهای ائتالف 
اصالح طلبان عصر امروز در همایش این ائتالف در مجموعه ورزشــی شهید 
معتمدی منطقه هرندی، اظهارداشــت: اولین هدف ما احیای مجلس در رأس 

امور است.
وی افزود: اما ۵ نهاد دیگر، یعنی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شورای 
عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی 
و شــورای عالی سران سه قوه می خواهند به حقوق مجلس دست درازی کنند 

و مجلس را از خاصیت بیاندازند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در ادامه گفت: ما در این 
فضای سرد سیاسی شجاعت به خرج دادیم، سینه سپر کردیم و با قدرت وارد 

عرصه رقابت شدیم.
وی افــزود: من قباًل هم گفتــه ام، اصولگراها کور خوانــده اند که بتوانند 

مجلس را تک قطبی و تک صدایی کنند.
کواکبیان با اشــاره به اینکه اگر مجلس تک صدایی شود نهادهای موازی 
مجلس از ۵ نهاد به ۱۰ نهاد می رسد، گفت: در این صورت مجلس بی خاصیت 

شده و جمهوریت نظام مسخ می شود.
وی افزود: نخواهیم گذاشــت وضع معیشــت مردم بدتر از این شــود و با 

تصویب طرح ها از افزایش قیمت ها جلوگیری خواهیم کرد.
نماینده اصالح طلب مجلس با اشــاره به مشکالت عدیده اقتصادی گفت: 
جوانان ما بیکارند و شــغل و مســکن می خواهند. نباید روی اینها ســرپوش 
بگذاریم و بگوییم که کار آمریکا و اسرائیل و آل سعود است. آنها غلط می کنند 

چنین قدرتی داشته باشند.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف ما حل مسئله تحریم است تا به این واسطه 

مشکالت اقتصادی مردم حل شود.
کواکبیان تاکید کرد: ما ســودای مذاکره با آمریکای تروریســت که سردار 

سلیمانی را شهید کرد نداریم، اما معتقدیم باید با دنیا تعامل مثبت داشت.
دبیر کل حزب مردم ساالری با انتقاد از رد صالحیت علی مطهری و محمود 
صادقی گفت: ما شــش ماه روی الیحه قانون انتخابات کار کردیم اما شورای 
نگهبان آن را رد کرد. می توانســتیم مجــدداً این الیحه را به جریان بیاندازیم 

اما الریجانی اجازه نداد.
وی افــزود: دولت هم بدتر از مجلس الیحــه انتخابات را این اواخر تقدیم 
مجلس کرد و هیئت رئیسه هم اعالم کرد که دیگر به این مجلس نمی رسد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشــاره به شعار برنامه که ناگفته های 
کواکبیان است، گفت: من هیچ ناگفته ای ندارم جز اینکه به رئیس قوه قضائیه 
بگویم که چطور ســخنگوی او اعالم کرده که شهردار سابق تهران )قالیباف( 
پرونده قضائی ندارد در حالی که اســناد فراوانی در دســت ماست که امالک 

نجومی را اثبات می کند.
وی افزود: اعالم کرده اند که بدهی شــهردار قبلی ۱۶ هزار میلیارد بیشــتر 
نبوده در حالی که آماری که حناچی می دهد ۶۴ هزار میلیارد بیش از این رقم 

است. این ۶۴ هزار میلیارد کجا رفته است؟
دبیر کل حزب مردم ســاالری در ادامه گفت: در زمان شهردار سابق زمینی 
به مســاحت ۴۲ هزار متر در بهترین جای تهران با قیمت ۱۴۹ هزار تومان به 
مؤسسه خیریه امام رضا اهدا شده که با شهردار تهران نسبت هایی دارد و من 

نمی خواهم بگویم.
وی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: ما اگر رأی نیاوریم هم چند 
ماه فرصت داریم و پرونده امالک نجومی را مثل پرونده حســاب های نجومی 

و حقوق های نجومی پیگیری خواهیم کرد.
کواکبیان تاکید کرد: البته از قوه قضائیه تشکر می کنیم که بعد از چهل سال 
می خواهد اموال مســئولین را قبل و بعد از مســئولیت بررسی کند. اموال من 

کاماًل شفاف است و معتقدم بایو اموال مسئولین علنی اعالم شود.
وی افزود: کسانی که از جریان مقابل که خیز برداشته اند تا مجلس یکدست 

تشکیل دهند بدانند که مردم هیچگاه موافق تک صدایی نبودند.

هادی غفاری:
اثرات منفی بداخالقی های انتخاباتی 

بر مشارکت مردم
حسن روحانی:     

خواست مردم تشکیل مجلسی فعال تر در 
مسیر حل مشکالت است

برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که ترکیه قصد دارد رادیکال های موجود در 
ادلب را مهار کرده و تحت کنترل خود به تغییرات راهبردی دست بزند و از آن ها 
استفاده کند. به طوری که خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در هشداری اذعان داشته 
است که ترکیه با ارسال نیروهای مضاعف نظامی به ادلب، سعی در جلوگیری از 
پیشرفت ارتش سوریه در منطقه داشته و در عین حال آنکارا می خواهد برای حفظ 

آتش بس و تأمین شرایط آن از اقدام نظامی بهره بگیرد.
افزایش نیروهای  از تصمیم ترکیه در  این اظهارنظر زمانی بیان شد که آمریکا 
نظامی اعزامی به ادلب حمایت کرده و ترکیه نیز خواستار حمایت نیروهای ناتو شد و 
دبیرکل سازمان ناتو هم حمایت الزم نیروهای مذکور را از ترکیه به عنوان عضو ناتو 
در برابر ارتش سوریه بیان داشت. اظهار نظرهای یاد شده نشان می دهد که ترکیه 
اکنون به پشتوانه سیاسی و شاید نظامی ناتو و آمریکا قصد ندارد به این زودی از 
شمال سوریه خارج شود. در چنین شرایطی زمین بازی میدانی برای مقابله بین نیروی 
نظامی ترکیه و نیروهای غرب در برابر روسیه و دیگر متفقین دولت بشار اسد اعم 
از ایران، عراق و لبنان مهیاتر شده است که چنین شرایطی عالوه بر آنکه به مذاق 
ایاالت متحده خوشتر خواهد آمد؛ در عین حال کنترل اوضاع در زمین بازی دشوارتر 
خواهد شد. از این رو درخواست ایران برای نشست سه جانبه سران روسیه، ترکیه و 
ایران در هفته های آتی در تهران بسیار مفید و در عین حال مانع از بروز شرایط خالء 
برای حضور سایر بازیگران در منطقه می تواند باشد. فراموش نشود که ایاالت متحده 
مصرانه در صدد جلب نظر آنکارا به سمت خود و ایجاد فضای تنش آلود میان ترکیه 

با روسیه و باالخص ایران است. 
و  می کند  محتاطانه عمل  روسیه  برابر  در  فعاًل  ترکیه  اینکه،  است  مسلم  آنچه 
به نشست سه  آنکارا  انجام گرفته در هفته گذشته و همچنین تمایل  تماس های 
جانبه نشان از رویکرد مثبت برای کاهش خطر رویارویی است. اما روسیه نیز با توجه 
به تجربیات گذشته می داند که سپردن کنترل ادلب به دست نیروهای ترکیه امری 
خوش بینانه خواهد بود. زیرا ترکیه در ماجرای عفرین ضمن دریافت پیام انعطاف پذیر 
مسکو، از موضع خود عقب نشینی نکرده و اکنون نه تنها منطقه را خالی نمی کند که 
سیستم آموزشی به زبان ترکی و انجام معامالت به لیر ترکیه را در منطقه تحت 
کنترل خود مدیریت می کند. بر همین اساس دولت بشار اسد نیز ادعای ترکیه در 
راستای حمایت از تمامیت ارضی سوریه را گزافه گویی دانسته و مصمم است مناطق 
ناامن و باقیمانده را به نحو ممکن از نیروهای معارض و کشورهای اشغالگر خارج 

سازد.

در  شرکت  براینکه  تاکید  با  رهبری  معظم  مقام 
هر  یادآورشدند:  است،  شرعی  تکلیف  یک  انتخابات 
کس به منافع ملی کشور عالقه مند است در انتخابات 

شرکت کند.
در  شرکت  از  پس  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
با  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
شرعی  تکلیف  یک  انتخابات  در  شرکت  اینکه  بیان 
ملی  منافع  متضمن  انتخابات  کردند:  تصریح   ، است 
کشور است و هر کس به منافع ملی کشور عالقه مند 

است در انتخابات شرکت کند .
برگزاری  روز  اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  معظم  رهبر 
انتخابات ، روز جشن ملی است و اینکه این جشن را به 
همه هموطنان عزیز در سراسر کشور تبریک می گویم، 

ایران  انتخابات روز احقاق حقوق مدنی ملت  افزودند: 
است ، مردمی که می خواهند با شرکت در انتخابات در 
اداره امور کشور که یک حق برای آنها است، مشارکت 

کنند.
ایشان همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات 
یک تکلیف شرعی است ، تصریح کردند : حقیقت این 
و  است  ملی کشور  منافع  متضمن  انتخابات  که  است 
هر کس به منافع ملی کشور عالقه مند است باید در 

انتخابات شرکت کند.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مسیر  این  در  همت  با  همه  که  است  این  ما  توصیه 
حرکت کنند و به اشخاص مورد نظر خود ، رای بدهند.
رهبر معظم انقالب اسالمی به مردم توصیه کردند 

که شرکت در انتخابات را به پایان روز موکول نکنند و 
در همان ساعات اولیه روز برای حضور در انتخابات در 

پای صندوق های رای حضور پیدا کنند .
ایشان همچنین تاکید کردند: مردم در هر شهری به 
تعداد نمایندگانی که آن شهر احتیاج دارد رای بدهند 

مثال در تهران به ۳۰ نفر رای بدهند .
ایشان افزودند: این امر کمک می کند که ان شاءاهلل 

مجلس قوی داشته باشیم.
شان  صحبت های  پایان  در  انقالب  معظم  رهبر 
افزودند: از خداوند متعال می خواهیم که خیر ،رحمت 
ان شاءاهلل  و  کند  نازل  ایران  ملت  بر  را  خود  برکت  و 
انتخابات مایه خیر و برکت برای کشور شود، از دوستان 

رسانه ای نیز به خاطر زحماتشان تشکر می کنم .

و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
تعیین  روز  انتخابات  روز  گفت:  خانواده 
سرنوشت است و مردم می توانند برای 

آینده خودشان تصمیم بگیرند.
جمهور  رییس  معاون  ابتکار  معصومه 
در  حضور  با  خانواده  و  زنان  امور  در 
انتخابات  در  شرکت  و  جماران  حسینیه 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و میان دوره خبرگان رهبری در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز انتخابات 
می  مردم  و  است  سرنوشت  تعیین  روز 
تصمیم  خودشان  آینده  برای  توانند 

بگیرند.

هایی  دلخوری  چند  هر  افزود:  وی 
انتخابات  در  شرکت  با  اما  دارد  وجود 
مردم می توانند برای سرنوشت خودشان 
با رای دادند تصمیم بگیرند و می توانند 
سلیقه خودشان را تاثیر دهند و این برای 

کشور ما بسیار اهمیت دارد.
و  سالیق  از  ما  کشور  داد:  ادامه  وی 
سیاسی  و  فرهنگی  دیدگاه های  تنوع 
که  است  مهم  خیلی  و  است  برخوردار 
داشته  حضور  انتخابات  در  تنوع  این  با 
باشند. ابتکار گفت: کسانی که به نوعی 
به شرایط اعتراض دارند اگر پای صندوق 
های رای حضور پیدا نکنند و اگر سالیق 

نفع  به  یقینا  نکنند  اعمال  را  خودشان 
نفع دشمنان  به  یا حتی  و  مقابل  طرف 
ایران تمام شود دشمنان ایران هم به هر 
نحوی به دنبال این هستند که مشارکت 
مردم کاهش پیدا کند و مردم نسبت به 
شرایط بی تفاوت شوند و امیدواریم مردم 
همانطور که در هر دوره ای با حساسیت 
و دقت نظر حضور پیدا کردند و مشارکت 
خود را کاهش ندادند و مسئولیت پذیری  
خودشان را با وجود همه آالم و ناراحتی 
خودشان  هوشیاری  و  کردند  اعالم  ها 
ایران  برای  که  چیزی  آن  به  نسبت  را 
و سرنوشت ایران یکپارچگی و امنیت و 

آرامش ایران اهمیت دارد را انجام دادند، 
همینطور  هم  مورد  این  در  ان شاءاهلل 
گفت:  ابتکار  داد  ادامه  بود.در   خواهد 
همانطور  هم  تهران  مردم  امیدواریم 
دادند  نشان  هم  دیگر  انتخابات  در  که 
که سالیق متنوع دارند باز هم بیایند و 
بار هم  این  را  خودشان  کار  بخشی  اثر 
رأی  صندوق های  پای  و  دهند  نشان 
تامین  را  آینده  مجلس  که  نمایندگانی 
می کنند مجلسی که برای صلح امنیت 
و آینده مردم و انعکاسی از تنوع سالیق 
و دیدگاه ها و تنوع گرایش های سیاسی 

باشد انتخاب کنند. 

رهبری  خبرگان  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده    
اظهار  انتخابات  در  مردم  خواندن حضور  پرشور  ضمن 
باشد.  تر  خوب  باید  و  است  خوب  مردم  حضور  کرد: 
در  تهران  مردم  نماینده  گلپایگانی  بطحایی  سیدهاشم 
مجلس خبرگان رهبری ضمن حضور در حسینیه ارشاد 

و شرکت در انتخابات گفت: حضور مردم خوب است و 
باید خوب تر باشد؛ چرا که امروز دشمن آمریکا، اروپا و 
اسرائیل و آل سعود چشم دوختند که آیا پس از چهل 
سال مردم ایران پای هدف و دستاورد خود ایستاده اند 
یا خیر؟ وی افزود: اگر مردم کوتاه بیایند دشمن تشویق 

قرار می  بیشتر مورد هدف  را  و سلیمانی ها  می شود 
دهد؛ از این جهت چه کسی که موافق است و چه کسی 
که موافق نیست باید توجه کند که امروز اسالم و وطن 
مطرح است و همه باید شرکت کنند تا دشمن مایوس 

شود و نتواند نگاه چب به کشور ما داشته باشد.

سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
گفت: اگر مردم پای صندوق های رای 
طلبان  اصالح  شانس  شوند؛  حاضر 

بیشتر است. پیروزی  برای 
دبیرکل  کرباسچی  غالمحسین 
اشاره  با  سازندگی  کارگزاران  حزب 

برای  سازندگی  کارگزاران  لیست  به 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
توسط  لیست  در  حاضر  افراد  گفت: 
سیاسی  کمیته  و  انتخابات  کمیته 

بررسی شده اند و رای آوردند.
کارگزاران  نظر  افزود:  کرباسچی 

عملکرد  گزارش  به  توجه  با  سازندگی 
فراکسیون امید بوده و سعی شده تا از 
بیشترین  امید  لیست  نماینده  نفر   ۱۳
که  گزارشی  اما  باشند،  حاضر  تعداد 
گزارش  در کمیته سیاسی مطرح شده 

کاملی بوده است.

سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
در پایان گفت:

در  مردم  و  باشد  باال  مشارکت  اگر   
شوند؛  حاضر  رای  های  صندوق  پای 
پیروزی  برای  طلبان  اصالح  شانس 

است. بیشتر 

پاسخ  در  نگهبان  سخنگوی شورای 
تحریم  از  آیا  براینکه  مبنی  سوالی  به 
آمریکا ناراحت نشدید؟ گفت: اتفاقأ ما 

خوشحال خواهیم شد و هستیم.
عباسعلی کدخدایی در ستاد مرکزی 
یازدهم  مجلس  انتخابات  بر  نظارت 
تحریم  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
توسط  نگهبان  شورای  اعضای 
آمریکا  البته  کرد:  اظهار  آمریکا، 

همیشه  گذشته  سال    ۴۱ طول  در 
مردم  با  دشمنی هایی  و  تهدیدات 
گرفته  را  خود  پاسخ  و  داشته  ایران 

است.
افتخاری  نشان  اینها که  افزود:  وی 
بهشتی  تعبیر شهید  به  و  ماست  برای 
ایران  از  اینکه  از  آمریکا  حال  هر  به 
از  باید  و  است  عصبانی  شده،  بیرون 

بمیرد. این عصبانیت خود 

ان شاءاهلل  کرد:  تصریح  کدخدایی 
پای  در  ما  خوب  مردم  امروز 
به  محکمی  پاسخ  رأی،  صندوق های 

داد. آمریکا خواهند  استکباری  دولت 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نشدید؟  ناراحت  آمریکا  تحریم  از 
شد  خواهیم  خوشحال  ما  اتفاقا  گفت: 
افتخار  نشان  حال  هر  به  هستیم.  و 
از دست اشقی االشقیا  اوقات  را گاهی 

افتخاری  نشان  این  لذا  گرفت.  باید 
ما  مردم  دشمنان  که  است  ما  برای 

می کنند. رفتار  اینگونه 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  کدخدایی 
تجاری شما  تبادالت  تکلیف  اینکه  بر 
خودشان  کرد:  بیان  می شود؟  چه 
مضحکانه  عمل  یک  فهمیدند  هم 
بی  جهانیان  نزد  که  دادند  انجام  ای 

شدند. آبروتر 

جامعه  مرکزی  شورای  عضو  یک   
این  بر  تاکید  با  تهران  مبارز  روحانیت 
میان  باید  انتخاباتی  مشارکت  در  که 
قائل  تفاوت  شهرستان ها  و  تهران 
مشارکت  همیشه  کرد:  اظهار  شویم 

مردم در تهران حداقلی بوده است.
سیدرضا اکرمی در گفت وگو با ایسنا، 
حداکثری  مشارکت  لزوم  بر  تاکید  با 
انتخابات  در  جامعه  مختلف  اقشار 
کرد:  اظهار  مجلس،  پیش روی 
بار  اولین  برای  انتخابات  این  برگزاری 

بسنجیم  بخواهیم  ما  حال  که  نیست 
که شرکت در آن واجب و یا مستحب 
دیگر  مانند  نیز  انتخابات  این  است. 
انتخابات هاست که ما شاهد آن بودیم.

در  مردم  گاهی  کرد:  اضافه  وی 
انتخابات مشارکت 7۰ یا ۸۰ درصدی 
داشتند و یا گاهی هم شاهد مشارکت 
۵۰ درصدی بوده ایم. انتخابات پیش رو 
نیز انتخابات دیگری است که مردم در 
هم  مشکلی  ما  و  می کنند  شرکت  آن 

در آن نخواهیم داشت.

در  ما  کرد:  خاطرنشان  اکرمی 
و  تهران  میان  باید  مشارکت  حوزه 
چرا  شویم؛  قائل  تفاوت  شهرستان ها 
تهران  در  مردم  شرکت  همیشه  که 
در  اما  حداکثری.  نه  بوده  حداقلی 
رقابت ها  اینکه  دلیل  به  شهرستان ها 
حتما  است  منطقه ای  و  محلی 
را  مردم  حضور  و  بوده  باال  مشارکت 

شاهد بوده ایم.
جامعه  مرکزی  شورای  عضو 
ما  کرد:  بیان  تهران  مبارز  روحانیت 

که  چرا  نداریم؛  نگرانی  گونه  هیچ 
می دانیم مردم در این انتخابات شرکت 
شهرستان ها  مشارکت  اگرچه  می کنند 
از تهران بیشتر خواهد بود، البته ما در 
متاسفانه  هستیم  ناگزیر  موضوع  این 
و  تحزب  ساله  یک  فعالیت  شاهد 
آنها فصلی  نیستیم. چون  قوی  تشکل 
موضوع  این  به  ما  اگر  می کنند.  عمل 
تحزب  سوی  به  بتوانیم  و  کنیم  توجه 
مطلوبی  گام  برویم  پیش  تشکل  و 

برداشته ایم.

مجلس  امید  فراکسیون  رییس 
ایران  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
بر  دارد،  را  حکومت  ترین  مردمی 
اهمیت نقش حضور مردم در انتخابات 

تاکید کرد.

ایسنا در جمع خبرنگاران  به گزارش 
گفت: ما بر این باور هستیم که کشور 
و  دارد  را  حکومت  ترین  مردمی  ما 
مردم  را  کشور  سرنوشت  و  امور  همه 
صورت  به  یا  و  مستقیم  صورت  به  یا 

غیرمستقیم تعیین می کنند.
حضور  نقش  و  اهمیت  افزود:  وی 
و  است  مشخص  انتخابات  در  مردم 
ما در جای جای مختلف قانون اساسی 
به  نیز  من  بینیم.  می  را  وضعیت  این 

عنوان یک شهروند وظیفه خود دانستم 
که پای صندوقهای رأی حاضر شده و 
حق شرعی و قانونی خود را بجا بیاوریم 
و ان شاءاهلل مردم حضور پرشوری را در 

این حماسه ملی خواهند داشت.

معصومه ابتکار:     
مردم با رای دادن می توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند

بطحایی گلپایگانی:   
حضور مردم خوب است و باید خوب تر باشد 

غالمحسین کرباسچی:  
 اگر مشارکت باال باشد، شانس اصالح طلبان برای پیروزی بیشتر است

عباسعلی کدخدایی:    

از تحریم آمریکا خوشحال هستیم

سیدرضا اکرمی:    

همیشه مشارکت مردم در تهران حداقلی بوده است

محمدرضا عارف:     

ایران مردمی ترین حکومت جهان را دارد

مقام معظم رهبری:     

 2 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس 
یازدهم روز جشن ملی است

ادلب گرهی ناخواسته میان ترکیه و روسیه
قدیر گلکاریان- استاد دانشگاه



روزنامــه وال اســتریت ژورنــال در 
گزارشــی مدعی شد که ایران امروز در 
لیست ســیاه کارگروه ویژه اقدام مالی 

قرار خواهد گرفت.

وال استریت ژورنال به نقل از برخی 
منابع آمریکایی و متحدان شــان مدعی 
شده که کارگروه ویژه اقدام مالی در پی 
پیوستن کشــورهای اروپایی به آمریکا 

قرار اســت ایران را در لیست سیاه خود 
قرار دهد.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این 
کارگروه باعث می شود که تراکنش های 

مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار 
بگیرند و به شرکت ها و بانک هایی که 
همچنان به دادوســتد با ایران مشغول 

هستند، فشار بیشتری وارد شود.

وزیــر امور خارجه کشــورمان با بیان 
اینکه مردم علیرغم گالیه ها، خودشــان 
تعیین  را  می خواهند سرنوشت خودشان 
کنند، گفت: مردم نمی گذارند یک نفر در 

واشنگتن برای شان تصمیم بگیرد.
محمد جواد ظریف پــس از انداختن 
رای خود در صندوق حســینیه جماران 
در جمــع خبرنــگاران گفت: مــردم ما 
پشــتوانه اصلی انقالب هستند و برای 
بنده که مســئولیت خدمــت در حوزه 
سیاســت خارجه و دیپلماســی را دارم 
پشــتوانه اصلی دیپلماســی ما هستند، 
حضــور مردم با ســلیقه های مختلف و 
با گرایش های مختلــف علیرغم برخی 

دلخوری هایی که داریم، علیرغم  برخی 
گفت وگوهای  خانوادگی که داریم، برای 
جامعه بین المللی نشــانه مهمی از این 
است که این مردم با همه تفاوت هایشان 
می خواهند خودشان سرنوشت  خودشان 

را تعیین کنند.
وی افزود: ممکن اســت مردم برخی 
گالیه هایی داشــته باشــند اما کماکان 
را می خواهنــد  سرنوشــت خودشــان 
خودشان تعیین کنند، نمی گذارند یک نفر 
در واشنگتن بنشیند و برای آنها تصمیم 
بگیرد؛ آن هم یک نفری که دستش به 
خون یک بزرگی مثل ســردار سلیمانی 

آغشته است.

ظریف یادآور شــد: مردم در رفراندوم 
تشییع جنازه سردار سلیمانی نشان دادند 
که با همه دیدگاه های متفاوتشــان در 
برابر قلدری و زور  و تروریســم دولتی 
انتخابات  بنابراین  ایســتادگی می کنند، 
با همه تفاوت هــا و با همه ترجیح هایی 
که ممکن است داشتیم یا نداشتیم هنوز 
بهترین راه اســت برای اینکه کشور را 
قوی کنیم، امکان بدهیم به کشور که در 
سطح  بین المللی سربلند بایستد، مقاوم 
بایستد، دالورانه بایستد و ایران زیباتری 

داشته باشیم.
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال 
که برخــی خبرها حاکی از تمدید مهلت 

گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است، 
گفت: اکثریت قریب به اتفاق سخنرانانی 
که در طول چند روز گذشــته اظهارنظر 
کرده اند سخنانشــان در این جهت بوده 
اســت اما دو کشــور و یک رژیم حامی 
تروریسم و کشوری که خودش تروریسم 
اســت و با اقدام علیه ســردار سلیمانی 
تروریســم دولتی خود را نشــان داد و با 
تحریم ها تروریســم اقتصــادی خود را 
نشان داده به اضافه عربستان که نمونه 
خاص و عام برای تروریسم است و رژیم 
اسرائیل که اساسا تروریسم دولتی به نام 
آن رژیم ثبت شــده است؛ مانع شده اند. 

باید ببینیم امروز چه می شود.

گفت:  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
تحریم اخیر وزارت خزانه داری امریکا 
چیزی جز ناکامی، ناامیدی و شکست 
سیاست فشــار حداکثری رژیم آمریکا 

نیست.
موســوی، سخنگوی  عباس  ســید 
جمهــوری  خارجــه  امــور  وزارت 
دور  به  واکنــش  در  ایران  اســالمی 
علیه  آمریکا  خزانه داری  تحریم  جدید 
شــخصیت های ایرانی به ویژه برخی 

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی 
اقدامات چیزی جز  این  داشت:  اظهار 
ناامیدی و شکســت سیاست  ناکامی، 
فشــار حداکثری رژیم آمریکا نیست؛ 
آنــان که بیــش از ۸۳ میلیون ایرانی 
را تحت تحریم، تروریســم اقتصادی 
و فشــار حداکثری خود قــرار داده و 
نتیجه ای نگرفته انــد اکنون در کمال 
ناامیدی و اســتیصال نهــاد انتخابات 
را در ایــران هــدف قــرار داده اند و 

از  تا چــه حد  این نشــان می دهــد 
مردم ساالری و مشــارکت مردمی در 

ایران هراس دارند.
مقامــات  بــه  خطــاب  موســوی 
آمریکایی افــزود: دولت، ملت و همه 
ارکان جمهــوری اســالمی ایران نه 
برای شــما و نه تحریــم های جنون 
کوچکترین  شــما  جبونانــه  و  آمیــز 
ارزشی قائل نیست و با صالبت به راه 

و آینده روشن خود ادامه خواهد داد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
پایان افزود: راهبــرد ایران در مقابل 
حداکثری  مقاومت  حداکثری،  فشــار 
که  آمریکایی ها هستند  این  و  اســت 
در نهایــت در مقابل اراده ملت ایران 
ســر تعظیم فرود خواهنــد آورد و یاد 
خواهند گرفت که باید با این مردم پر 
افتخــار و مقاوم نه با زبان تحریم که 
بــا زبان تکریم ســخن گویند و رفتار 

کنند.

مجید انصاری:  

20 سال مجلس در اختیار اصولگرایان  
بوده و دستاوردش را می بینید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمایندگان باید اختیار و شجاعت الزم 
را برای بیان خواسته های مردم داشته باشند ولی به هرحال مجلس یازدهم باید در 

حوزه اقتصادی معیشت مردم و اقتصاد کشور رابطه بهتری با دنیا داشته باشد.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حسینیه جماران 
و شــرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران 
گفت: انتخابات در حال برگزاری است و ان شااهلل با مشارکت مردم انتخابات خوبی 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: مشــارکت باالی مردم در تقویت امنیت ملی قطعا موثر اســت و 

می تواند تهدیدات را رفع کند. انشاهلل حضور مردم به صورت حداکثری باشد.
انصــاری ادامه داد: اکثریت مجلس دهــم در اختیار اصولگرایان بود مجلس های 
هفتم، هشــتم، نهم به طور قاطع در اختیــار اصولگرایان بود و در مجلس دهم هم 
اصالح طلبان ۷۰ نفر بیشــتر نداشتند و به همراه اعتدالیون صد نفر می شدند و این 
القای رقبای ما است که مجلس دهم در اختیار اصالح طلبان بوده است. بنابراین از 
دور هفتم، هشــتم، نهم و دهم به مدت ۲۰ سال مجلس در اختیار اصولگرایان بوده 

است و دستاورد آن را شما ارزیابی کنید.
وی درباره لیست اصالح طلبان گفت: چندپارگی در لیست اصالح طلبان وجود ندارد 
و بیش از ۲۲ نفر از اصالح طلبان در لیســت ها مشترک هستند بنابراین هشت نفر 

دیگر هم قابل قبول است و تقریبا لیست اصالح طلبان یکی است.
انصاری درباره مجلس یازدهم خاطرنشــان کرد: مجلس یازدهم و هر مجلســی 
باید به جایگاه خود باز گردد و مجلس تضعیف شــده و به حاشیه رانده شده است و 
نمایندگان باید اختیار و شــجاعت الزم را برای بیان خواسته های مردم داشته باشند 
ولی به هرحال مجلس یازدهم باید در حوزه اقتصادی معیشت مردم و اقتصاد کشور 
رابطه بهتری با دنیا داشته باشد امروز مشکالت مردم به جز ساماندهی اقتصاد راهی 
ندارد و ساماندهی اقتصاد نیز جز سرمایه گذاری و ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان و 
افزایش تولید و باز کردن راه بازارهای جهانی برای صادرات کاالهای تولیدی داخل 

راه دیگری ندارد.
وی ادامه داد: مجلس باید مجلســی مردمی باشد و کمتر به دنبال جدال، جنجال 
و دعوا باشــد مجلس قوی مجلسی است که در برابر دشمنان باید بایستد اما به هر 
صورت آنچه که مردم انتظار دارند مجلس باید به دنبال مشکالت مردمی باشد که 

به آنها رای داده اند

مصطفی میرسلیم:     
درمورد کرونا مخفی کاری صورت نگرفت

 مصطفی میرســلیم نیز درباره اینکه باتوجه به شرایط کشور مهم ترین دغدغه 
نمایندگان مجلس چه باید باشد، گفت: مشکالتی که وجود دارد، عمدتا به موضوع 
رکود مربوط می شود. متاسفانه بسیاری از کارخانه های ما از کار بازمانده و کارکنان 
آنها از کار بازمانده اند. این موضوع هم روی تولید تاثیر گذاشته و هم به مشکالت 
جوانــان فارغ التحصیل برای ورود به بازار کار اضافه کرده اســت. پس باید آنچه 
که به عنوان مانع بر ســر راه اشتغال وجود دارد و به شدت برای کشور مصیبت بار 

است، هرچه سریع تر برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین مسائلی دیگری همچون تورم، کاهش ارزش پول ملی 
هرچه ســریع تر باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن راهکاری اندیشــیده شود. از 
لحاظ خارجی نیز انشاهلل یک یکدستی و هماهنگی در مجلس فراهم بیاید و اتحاد 
نمایندگان بتواند قدرتمندانه در مقابل کینه توزی ها و عنادی که دشــمنان خارجی 
با ما دارند، بایســتند و باعث تقویت دولت هم بشوند و اینکه به لحاظ اجرایی هم 

بتوانند با این عنادها و تحریم ها برخورد کنند.
میرسلیم همچنین در رابطه با شایع شدن ویروس کرونا و پنهان کاری از سوی 
مســئوالن توضیح داد: اکنون کرونا در دنیا شایع شده و به کشور ما هم وارد شده 
اســت و جای اینکه مردم نگرانی را به خودشان راه دهند و وحشت کنند، نیست. 
چون که وزارت بهداشــت نسبت به موضوع اشــراف دارد و در حال پیگیری این 

موضوع است. البته مخفی کاری هم صورت نگرفته است.
وی در پایان اظهار داشــت: مردم در این شرایط باید نکات بهداشتی را رعایت 
کنند. اگر مســئله ای هم باشد و نکات بهداشتی باید رعایت شود وزارت بهداشت 
آن را اطالع می دهد. در نهایت امیدوارم بدون اینکه وحشت کنیم، همه دست به 

دست هم دهیم تا مشکل حل شود و فاجعه ای رخ ندهد.

الیاس حضرتی:
اگرچه گله مند هستیم ولی در انتخابات 

شرکت کردیم
 الیاس حضرتی با حضور در حسینیه ارشاد پس از انداختن رای خود به صندوق در 
جمع خبرنگاران درباره میزان مشارکت مردم گفت: اکنون ساعات اولیه رای گیری 
اســت و ساعات بعد شاهد حضور بیشتر مردم خواهیم بود چراکه امروز صبح جمعه 
است و مردم ترجیح می دهند ساعات اولیه صبح جمعه را به استراحت بپردازند، هر 

چه به غروب نزدیک تر می شویم حضور پرشورتر خواهد شد.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مردم در این انتخابات هم مانند 
ســایر انتخابات ها حضور پیدا می کنند چرا که یک عهد و پیمانی با حضرت امام 
دارند و انتخابات را یکی از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی می دانند، آن 
چه که امتیاز انقالب نســبت به قبل اســت همین حضور مردم پای صندوق رای و 

انتخاب مستقیم آن هاست.
وی در پایــان اضافه کرد: علی رغم اینکه من و حزب ما)اعتماد ملی( و مجموعه 
اصالح طلب ها و حتی اصول گراها از روند بررســی صالحیت ها گله مند و شاکی 
هســتیم ولی به دلیل شرایط ویژه کشور و تالش دشــمنان که برای جلوگیری از 

برگزاری انتخابات با شکوه داشته اند آمده ایم تا در انتخابات شرکت کنیم.
بهروز نعمتی و الیاس حضرتی از نمایندگان رد صالحیت شده هستند. 

علی یونسی:
پیام عدم اقبال به لیست اصالح طلبان نشانه 

نارضایتی مردم از دولت است
حجت االســالم علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دینی، در پاسخ به این پرسش که وضعیت اصالح طلبان را در این انتخابات چگونه 
ارزیابی می کنید، اظهار داشــت: این را که باید بعد از انتخابات پرســید اما به نظر 
می آید وضعیت اصالح طلبان در تهران قابل قبول است اما در بعضی نقاط متاسفانه 
نمایندگان مورد نظر اصالح طلبان از صافی شــورای نگهبان رد نشــدند و تیغ رد 

صالحیت آنها را ذبح کرده است.
وی افزود: در بعضی شهرستان ها رقابت خیلی کم است و یا رقابتی نیست اما رقابت 

و مشارکت در شهر تهران ایده آل نیست اما قابل قبول است.
یونســی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه عملکرد دولت چه 
تاثیــری بر رای اصالح طلبان دارد، گفت: مردم به دولت نگاه می کنند. اگر دولت را 

موفق بدانند بیشتر شرکت می کنند و اگر موفق ندانند کمتر شرکت می کنند.
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی در پاسخ به این سؤال 
که پس عدم اقبال به اصــالح طلبان در واقع نارضایتی مردم از عملکرد دولت نیز 

هست، گفت: بله ممکن است از نظر مردم اینگونه باشد.
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 بهروز نعمتی، عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما بابت رد صالحیت گله مند هستید؟، گفت: بنده از کسی گله ندارم و کسانی که این کار 
را کردند بار خودشان را سنگین و خیلی خوشحالم که بار ما را سبک کردند. بنابر گزارش مهر، نعمتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا این رد صالحیت ها تاثیری 
روی حضور مردم در انتخابات می گذارد، گفت: امیدواریم این مسئله روی حضور مردم تاثیر نگذارد و بنده به همین علت در انتخابات شرکت کردم که تاثیر نگذارد. وی 
در پاسخ سوالی درباره سمت و سوی مجلس آینده گفت: معتقدم که مجلس بعدی سه قطبی خواهد بود در حالی که عده ای تبلیغات زیادی کردند مبنی بر اینکه مجلس 

یازدهم یک قطبی می شود اما بنده معتقدم که مجلس آینده هم متشکل از اصولگرایان، اصالح طلبان و مستقلین خواهد بود. 

 بهروز نعمتی:

شورای نگهبان بار من را
 سبک کرد

احمد جنتی:      

»ترامپ« خر است
دبیر شورای نگهبان در واکنش به تحریمش از سوی آمریکا گفت: آمریکا خر است.
آیت اهلل احمد جنتی رأی خود را به صندوق شــماره ۱۷۹۴ مستقر در ستاد مرکزی 
نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی و اولین میاندوره ای 

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انداخت.
جنتی پس از انداختن رای خود به صندوق گفت: آنچه برای ما یک ضرورت دارد 
و وظیفه شرعی، عقلی و ملی است مشارکت در امر انتخابات است. هر چه مشارکت 
بیشتر باشد به نفع اسالم، مردم، مملکت و به ضرر دشمن است. اگر جایی کمتر باشد 

قضیه عکس می شود لذا ما باید بدانیم داریم چکار می کنیم.
وی افزود: هر چه آرا بیشــتر باشد، قدرت نظام ما را نشان می دهد و دشمن و غیر 
دشمن روی این حساب می کنند و معلوم می شود مردم وفادارند و پای نظام و انقالب 
خود ایستاده اند و این نظام را قبول دارند. هر رایی که داده می شود مشت محکمی بر 

دهان ترامپ است لذا باید این را در نظر داشته باشیم.
دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: این دستور اسالم است که هرکجا دشمن ناراحت 
می شود، همان کار را انجام دهید. هر کجا دیدید دشمن خوشحال می شود آن کار را 

انجام ندهید این یک معیار عقلی برای ما است.
وی با طرح این ســوال که آیا دشمن مایل است که ما بیشتر رای دهیم یا کمتر؟ 
گفت:  معلوم است که نظر دشمن این است مردم کمتر بیایند تا سوءاستفاده و بهره 
برداری کند که مردم نسبت به مملکت و نظامشان عالقه ای ندارند، پس اینجاست 
که باید وظیفه خود را بشناسیم.  این فقط مسئله اسالمی نیست بلکه به نفع مملکت 
و نظام و مردم اســت. بنابراین همه باید یکصدا و یکدست باشند برای اینکه بتوانند 
این نظام را با رای شان تقویت کنند. امیدوارم خدا عقلی دهد که مصلحت خودمان را 
تشخیص دهیم با احساسات غلط و به نفع دشمن کار نکنیم و آب به آسیاب دشمن 
نریزیم. جنتی در پاسخ به سوالی درباره تحریمش از سوی آمریکا گفت: بله ما را تحریم 
کردنــد. من دارم به این فکر می کنم این همه پولهایی که ما در صندوقهای آمریکا 
می ریزیم را چکار کنیم؟! این همه در بانکهای آمریکا پول ریختیم حاال نمی شود آنها 
را برداشــت کنیم بعد هم نمی توانیم آنجا به جشن کریسمس برویم و شرکت کنیم! 
واقعا خریت، ارثی نیســت این آقا باید یک آرم خریت در پبشانی اش بزند تا هر کس 
می آید ببیند که این خر است. من نمی فهمم چه فکری می کند؟ آخر ما چه ضرری از 
این تحریم می کنیم. حال تحریم می کنند که اگر مسافرت می خواهند بروند محدود 
می شوند. آنهایی که می خواهند بروند فکری به حال خود کنند ولی چند نفر از شورای 

نگهبان که حقوقدان هستند را تحریم می کنند اختالل فکری دارند.
این واکنش جنتی با  خنده خبرنگاران مواجه شد.

محمود واعظی:      

با قرارگرفتن در لیست fatf به گذشته 
برمی گردیم و شرایط کشورسخت تر می شود

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه بازدید رئیس جمهوری از 
ســتاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه در بازدیدی که 
از ستاد انتخابات کشور داشتیم، مشاهده کردیم که در همه نقاط کشور انتخابات 

به صورت آنالین در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز گفت: براساس آرای 
که در ستاد انتخابات کشور ثبت شده وضعیت آرا بسیار خوب است و مردم حضور 
بسیار خوبی از خود نشان دادند؛ امیدوارم انتخابات بسیار خوب و پر شوری داشته 
باشــیم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند به نظر می رســد که مردم با 

شوق پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند.
وی ادامه داد: از ساعت ۸ صبح تاکنون که نزدیک به سه ساعت گذشته است 
درصد مشــارکت نسبت به دوران قبل حتی در برخی شعب اخذ رای و حوزه های 

انتخابیه بیشتر شده است و به نظر می رسد انتخابات خوبی برگزار خواهد شد.
واعظی گفت: هــدف از برگزاری انتخابات این نیســت که فقط یک مجلس 
در کشــور ایجاد می شود بلکه مهم آن اســت که این مجلس با مشارکت و رای 
باالی مردم مجلسی قوی و نشــان دهنده انسجام و وحدت ملی ما خواهد شد؛ 
همچنین با توجه به شــرایط تحریمی که در آن قرار داریم برگزاری انتخاباتی با 
شکوه و مشارکت پرشور مردم در این انتخابات دارای پیامی به کشورهای منطقه 
و عرصه بین الملل است که تحریم ها و فشارهای حداکثری باعث می شود مردم 
در داخل کشور انسجام بیشتری داشته باشند و خودشان  برای حل مشکالتشان 

روی پای خود بایستند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که مشــارکت قــوی در انتخابات به 
معنای ایرانی قوی تر خواهد بود که به ســمت بی اثر کردن فشــارهای خارجی 
حرکت می کند خاطر نشــان کرد: امیدوارم همانطور که مردم عزیز ما در سراسر 
کشور برای تشییع پیکر سردار سپهبد سلیمانی  سنگ تمام گذاشتند و به جهانیان 
نشــان دادند که با ترور نمی توانند میان مردمی را که روی پای خود و پشت سر 
رهبری شان ایستاده اند  تفرقه ایجاد کنند و همچنین در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن  
مردم حضور بســیار معناداری در خیابان ها داشــتند ، امیدوارم امروز یک روز به 
یاد ماندنی باشــد و هر ســه حادثه بســیار بزرگ و میمون به نوعی پیامی برای 
کشــورهای دوستمان باشد و آنها بدانند که با یک کشور بسیار منسجمی دوست 
هستند. همچنین تعداد محدود کشورهای که با ایران دشمنی می کنند بدانند که 
تصمیمی که در خصوص فشار علیه ایران گرفتند اشتباه بوده و حتما اثر نخواهد 

کرد و من امیدوار هستیم که سال ۹۹ به مراتب بهتر از سال ۹۸ باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری  با اشــاره به تاثیر حضور مردم در انتخابات گفت: 

حضور پرشور مردم در انتخابات دارای تاثیرات داخلی و خارجی است.
وی با اشــاره به تالش برخی دولت های متخاصم در زمینه کاهش مشارکت 
مردم در انتخابات اظهار کرد: طی دو ســه هفته گذشته برخی رسانه های معاند 
تمام تبلیغات خود را بر ناامیدی و مایوس کردن مردم گذاشته بودند و به گونه ای 
برنامه ریزی می کردند که مردم در این انتخابات مشــارکت نداشــته باشــند و 
پیشــاپیش تبلیغ و اعالم می کردند که مردم در این انتخابات شــرکت نخواهند 
کرد؛ این رســانه ها و دولت ها و آمریکا و رژیم صهیونیســتی کسانی هستند که 
مردم ما را نمی شناســند این در حالی اســت که این اولین بار نیســت که آنها 
مرتکب اشــتباه می شوند بلکه در ۴۰ سال گذشــته در مقاطع مختلف نسبت به 
مردم ایران اشــتباه کردند. امروز نیز مرتکب اشتباه شدند چرا که مردم مشارکت 
بســیار خوبی در انتخابات دارند و ان شءاهلل خواهند داشت و بسیاری از توطئه ها 

علیه جمهوری اسالمی ایران با این حضور خنثی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، واعظی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا تحلیل عده ای 
را که معتقدند اگر مجلس بعدی مجلســی برای تندروها باشــد رئیس جمهوری 
استیضاح می شــود، قبول دارید با بیان این که ان شاءاهلل مجلس یازدهم مجلس 
تندروها نخواهد شــد، تاکیدکرد: ما مردم خود را می شناســیم و ســالیق آنها را 
می دانیم؛ مردم ما به تندرو رای نمی دهند، ممکن اســت تفکرات مقداری با هم 
تفاوت داشــته باشــد اما این به معنای آن نیست که اگر تفکری در اکثریت قرار 
بگیرد تندرویی باشد. همچنین به نظر  من هر مجلسی که سر کار بیاید، آن چه 
که برای آن اهمیت دارد امنیت و منافع ملی کشــور و حل مســائل و همچنین 
ایجاد رفاه برای مردم و رفع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی مردم با همراهی 

دولت است.
وی ادامه داد: خوش بین هستم که دولت با آن چه که  مردم رای می دهند و 

مجلسی که تشکیل می شود تعامل خوبی خواهند داشت.
واعظی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه جلسه FATF در خصوص 
ایران با بیان این که بیانیه FATF تا ســاعات دیگر منتشر می شود اظهار کرد: 
براســاس آن چه که تا االن به من اعالم شــده، عمال از تعلیقی که در آن قرار 
داشــتیم خارج می شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی گردیم و شرایط 
از آن چه امروز هست، بدتر می شــود، اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که 
در گذشته وجود داشــته همچنان باقی می ماند و همچنین برخی بندهای که ما 

اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند.

رخداد

در انتخابات اخیر اصالح طلبان از یک سو 
با تیغ رد صالحیت شــورای نگهبان مواجه 
بودند و از ســوی دیگر با عدم اقبال جامعه 
به عملکرد این جنــاح رو به رو بودند. برای 
واکاوی بیشتر این موضوع به سراغ غالمرضا 
انصاری عضو شــورای چهارم شهر تهران 
اســتاندار پیشــین مازندران و سفیر اسبق 
ایران در ترکمنســتان رفتیم کــه در حال 
حاضر فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت 
می باشد. نظر ایشان را نسبت به این موضوع 

جویا شدیم. 

 آیــا احزاب اصالح طلب ایــران را دارای 
اســتراتژی برای حضور تاثیر گذار در فضای 

سیاسی کشور می دانید؟
متاســفانه احزاب مــا در ایران چــه اصالح طلب و 
چه اصولگــرا، هنوز دارای اســتراتژی برای فضاهای 
سیاسی نیستند، اســتراتژی را اگر تعریف بکنیم یعنی 
ما تصمیم های شــفاف و دقیق دربــاره حوزه رقابت با 
یکدیگــر بگیریم و کاری که دیگــران انجام می دهند 
را بــا منابع کمتر و کاراتر انجام دهیم و کارهایی انجام 
دهیم که هیچکس غیر از ما انجام نمی دهد. استراتژی 
داشــتن یعنی وقتی مجمــوع کار ما دیده می شــود 
بتــوان الگوی خاصــی را در آن مشــاهده کرد. یعنی 
آماده ســازی اهداف بلندمدت در سازمان و برنامه های 
فعالیتی مناسب و ارائه منابع مورد نیاز برای تحقق این 
هدف. اســتراتژی یعنی فعالیت هایی که تامین کننده 
هماهنگی های بین منابع داخلی و قابلیت های سازمان 
بــا فرصت و تهدیدهای محیط پیرامونی باشــد. چون 
اســتراتژی را نمی توانیم در یک قالب مشخص تعریف 
کنیم، باید تعاریف مختلفی را بپذیریم، برای استراتژی 
چند ویژگی را باید بپذیریم به عنوان برنامه، به عنوان 
شــگرد، به عنوان الگو و جایگاه و به عنوان دیدگاه؛ و 
باید تالش کنیم که اســتراتژی را اینگونه دریابیم که 
هیچ چیز جز تعهد به الگوی رفتاری مشخص به منظور 
پیروی در یک رقابت نبوده، و به یک فرض اساســی 
منتج می شود که عبارت است از اینکه چه چیزی باعث 
پیروزی می شــود. نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد 
احزاب سیاسی ما باید نقش روشــنفکر را در نقد نهاد 
قدرت بازی بکند، یک اصــل مهم که در طول تاریخ 
در عرض جعرافیا به اثبات رســیده این است که قدرت 
بدون نقد فســاد می آورد اخالقی ترین آدم ها هم وقتی 
در باالی پلکان قدرت بنشــینند اگــر به طور جدی با 
نظارت و نقد کنترل نشوند دچار خودشیفتگی می شوند 
و پــس از آن هرچه بر دیگران مکروه و حرام اســت 

برخودشان مباح می شود.
 اپوزیســیون خارج از کشور نظام سیاسی 
ایران را چگونه دســته بندی می کنید و اقبال 

مردم به آنان چه میزان است؟
اپوزیســیون نظام متاسفانه یا خوشــبختانه ظرفیت 
ناچیــزی را به خــود اختصاص داده اســت، اگر نظام 
سیاسی ما این درک را داشته باشد که مردم ما امروز با 
توجه به سابقه تاریخی جنبش های یکصد سال گذشته 
به این نتیجه رســیده اند که اصالحات نیاز جامعه است 
و هر چقدر که ما فضا را برای مردم و نیروهایی که به 
دنبال حل مشکالت در چارچوب قانون اساسی هستند 
مهیا بکنیم قطعا اپوزیسیون با پراکندگی که وجود دارد 
و با تضادهای عمیقی که بین آن ها وجود دارد قطعا اگر 
از سرمایه عظیم اصالح طلبان در داخل کشور استفاده 

شود نباید نگرانی از اپوزیسیون داشت.

نظام  داخــل  سیاســی  حــزب  کــدام 
نمایندگی  را  معترضیــن  درخواســت های 

می کند؟
هنوز احزاب ما به آن درجه از رشــد و نمو نرسیده اند 
که معترضــان در جامعه را نمایندگی کنند. باید تالش 
کــرد این فرصتــی که به وجــود آمــده و نیروهای 
آزادی خواه و اصال ح طلب امروز به مدد شورای نگهبان 
از عرصه قانون گذاری کنار گذاشته شده اند باید با امید 
به آینده و با تالشی های مضاعف پایگاه های اجتماعی 
را فتــح کنیم تا مجددا مــردم از گرایش اصالح طلبی 

حمایت کنند.

عملکــرد شــورای عالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبان را در مواجهه با رد صالحیت های 
گســترده ی ایــن دوره از انتخابات چگونه 

ارزیابی می کنید؟
عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را 
ما اگر با توجه به عملکردش بررسی کنیم، در آغاز راه 
برای همگرایی در جلوگیری از ورود تندروها به قدرت 
موفق بود ولی این شورا می توانست در ادامه کار با توجه 
به حضور نمایندگانی در دولت، مجلس و شورای شهر 
می توانســت با برنامه و عملکرد بهتری به برنامه ریزی 
بپردازد.  همچنین می توانســتند رابطه بهتری با پایگاه 
اجتماعی اصالح طلبان برقــرار کنند و نکات ضعف و 
قوت خــود را با مردم در میان می گذاشــتند، اگر این 
اتفاقات می افتاد شاید با مشکالت امروز مواجه نبودیم . 
بنابر این یکی از نقاط ضعف شــورای عالی اصالحات 
روابط عمومی بسیار ضعیف این شورا بود که نتوانست 

نکات مثبت را به جامعه منتقل کند.
مجلس شــورای اســالمی را در بهترین 
ترکیب خود و بــا قوی ترین و عمل گراترین 
رئیس تصور کنیــد. اولین گام و فوری ترین 

اقدامات این مجلس چه خواهد بود؟
مجلس موقعی قوی اســت که ما انتخابات را مبتنی 
بر حزب بکنیــم، و احزاب هم قوی هم می توانند یک 
مجلس کارآمد را تشکیل دهند، تا زمانی که انتخابات 
حزبی نباشــد و تا زمانی که چماق نظارت استصوابی 
روی ســر نامزدها وجود داشته باشــد مانند این دوره 
انتخابات، طبیعی است که ما مجلس کارآمدی را شاهد 
و ناظر نیســتیم و اگر حاکمیت بجای اینکه نظارت بر 
انتخابــات را صرفا بر عهده اعضای شــورای نگهبان 
بگذارد اجازه نظــارت را به احــزاب و مجموعه ای از 
NGOها بگذارد طبیعی است که احزاب برای تقویت 
پایــگاه اجتماعی خود کارآمدترین افــراد را در عرصه 
انتخابــات به مردم معرفی خواهنــد کرد و برنامه های 
مشــخصی را برای دوره خاصی ارائــه می دهند و در 
چنین شــرایطی می توانیم به این گفتــه امام خمینی 

برسیم که مجلس باید در راس امور باشد.
آیا مبــارزات مدنی، گفتگــو و مجموعه ی 
جنبش های خشونت پرهیز در ایران شکست 

خورده است؟
قطعا چنین چیزی نیســت، اگر به جامعه ایران نگاه 
کنیم می بینیم که رشد نهاد آموزش عالی در سال های 
بعد از انقالب باعث شــده تا جوانان نخبه دانشگاهی 
بــه مرجع مردم تبدیل بشــوند و این مرجعیت حتی تا 
پایین ترین اقشــار جامعه نیز نفوذ کرده است. چنانکه 
جنبش های مدنی طی ســالیان گذشته توانسته است 
گروه های خشــونت طلب را کنار بزنند. متاســفانه در 
شــرایطی که اصالح طلبان فرصتی بــرای حضور در 
قدرت ندارند بهترین فرصت اســت که با خودسازی به 

تقویت این نهادهای مدنی بپردازند.
در هر صورت باید بدانیم آینده از آن کسانی است که 
با هوشمندی و تفکر عمیق و داشتن برنامه کار خود را 
با امید ادامه می دهند و قطعا ایمان داشته باشیم آینده 
کتابی اســت که امروز می نویسیم پس چیزی بنویسیم 

که فردا از خواندن آن خود و آیندگان بهره ببرند.
گروه های اصالح طلب و قانون مدار باید تالش کنند 
تــا ارتباط خود را با مردم به صورت جدی برقرار بکنند 
و هر میزانی که مــا بتوانیم چنان در جامعه نفوذ کنیم 
تا مردم بدانند که در آینده ی خود نقشــی دارند از این 
جریان سیاســی محافظت خواهند کرد، اما اگر جامعه 
احســاس کند که هیچ نقشی در فعل و انفعاالت کشور 
به آن ها اختصاص داده نمی شــود پایگاه های اجتماعی 

به تباهی خواهند رفت.
 آیا استراتژی اصالح طلبان را برآمده از کف 

جامعه می دانید؟
افراد وقتی با ناهنجاری مواجه شــوند دچار نق زدن 
می شــوند، نق زدن یک فرایند هنجارمدار است، یعنی 
مــا با نق زدن آرام تر می شــویم، خشــم و غم خود را 
بــا دیگران در میــان می گذاریــم و درد دل می کنیم 
اما نقد کردن یک فرآیند مســئله مدار اســت ما هنگام 
نقد خودمان را ســبک نمی کنیم بلکه مسئله را زیر و 
رو می کنیم بنابرین حزب جایگاه مســئله مدار است و 
می توانــد بجای نق زدن، حالجی مشــکالت را برای 
میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدت در دستور کار خود 
قــرار دهد. بنابر این با توجه به دالیل فوق الذکر هنوز 
احزاب ما به آن درجه از رشــد فکر و بالندگی در کشور 
نرســیدند که بتوانیم احزاب را دارای یک استراتژی و 
الگوی رفتاری در شــرایط نابهنجار و در شرایط هنجار 

ارزیابی بکنیم.
احزاب سیاسی ما متناســب با شرایط زمان و مکان 
شــعارهایی را مد نظر خود قرار می دهند و با توسل به 
آن شــعارها به دنبال جلب رضایــت رای دهندگان در 
عرصه های مختلــف انتخابات حضور می یابند و این با 
روح کلی یک حــزب منافات کلی دارد. ما باید تالش 
کنیم که احزاب مان دارای مانیفســت در ابعاد مختلف 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشند.
مــا اگر به الگوی حکومتی امام علی )ع( نگاه بکنیم 
می بینیم که موال نقد سازمانی را حجت می دانند، بنظر 
من یکــی از نکاتی که در نقد مدیریت حاکم توســط 
احزاب می تواند ســازمان پیدا بکند این است که ما نقد 
ســازمانی را الگوی خود قرار بدهیم همانطور که امام 

علی گفته اند.
بیشــترین ضربه به جنبــش اصالحات از 
جانب اصول گرایان بوده یا فرصت طلبانی در 

پوشش اصالح طلب؟
در فضای سیاسی چهار دهه گذشته بیشترین ضربات 
را گروه های سیاسی از جانب فرصت طلبان خورده اند و 
جریان اصالح طلبی و جنبش دوم خرداد هم بیشترین 
ضربات را افراد نفوذی به عنوان فرصت طلب زیر چتر 
اصالحات و بدون اعتقاد به آرمان های اصالحات وارد 
کرده انــد . در خرداد ۹۲ و بعــد از ضربات هولناکی که 
روی کار آمدن دلواپسان به مردم ایران وارد کرده بود، 
مردم با صداقت و ســالمت و با خاطــره دولت آقای 
خاتمی به اصالح طلبان گرایش پیدا کردند، اما فرصت 
طلبانــی که ریشــه در گروه رقیب داشــتند در دولت 
روحانی و فراکسیون امید رخنه کردند و مردم اقدامات 
این افراد را به پای کلیت اصالح طلبان نوشــتند، اگر 
امروز گرایش مردم به اصالح طلبی کمتر شده بخشی 

از آن به دلیل عملکرد همین فرصت طلبان است.

وال استریت ژورنال ادعا کرد
ایران احتماال در لیست سیاه FATF قرار می گیرد

محمدجواد ظریف:     
مردم نمی گذارند یک نفر در واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد

سید عباس موسوی:    
تحریم چیزی جز شکست سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا نیست

غالمرضا انصاری در گفتگو با مستقل آنالین:

انتخابات باید حزبی باشد
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باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تيزر برنامه «اتفاق» كه به زودى با اجراى رضا رشيدپور روى آنتن شبكه سه مى رود، منتشر شد.
برنامه «اتفاق» با اجراى رضا رشيدپور، جديدترين برنامه شبكه سه است. اين برنامه با هدف سرگرمى همراه با آگاهى رسانى روى آنتن مى رود و به تازگى تيزر آن منتشر 

شده است.
اين برنامه به موضوعاتى هيجان انگيز توسط چهره هاى شاخص حوزه هاى علمى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و ورزشى مى پردازد و با حضور بيش از 500 تماشاگر روى 

آنتن مى رود. 

تيزِر «اتفاق» رضا 
رشيدپور منتشر شد

رويداد

معاون اجرايى نمايشگاه كتاب تهران با تاكيد بر اجراى سامانه فروش 
از  يكى  كرد:  اعالم  تهران  كتاب  نمايشگاه  از  دوره  اين  در  متمركز 
سياست هاى كالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى هدفمندى يارانه هاى 

نشر است و از اين رو سامانه فروش متمركز طراحى شده است.
تهران  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  سومين  و  سى  اجرايى  ستاد  جلسه 
در  اجرايى  ستاد  اعضاى  و  اجرايى  معاون  اسماعيلى راد  مهدى  با حضور 

برگزار شد. ايران  فرهنگى  نمايشگاه هاى  موسسه 
كتاب  بين المللى  نمايشگاه  سومين  و  سى  خبرى  ستاد  گزارش  به 
كميته  استقرار  به  اشاره  با  جلسه  اين  در  اسماعيلى راد  مهدى  تهران، 
با  گفت:  تهران  كتاب  نمايشگاه  برگزارى  محل  در  پشتيبانى  و  اجرايى 
نداشته  چندانى  تغيير  گذشته  يكسال  در  مصلى  فضاى  اينكه  به  توجه 
است تالش خواهد شد برنامه ريزى و جانمايى بخش ها به سرعت انجام 

شود.
وى با اشاره به تالش هاى صورت گرفته براى اينكه صرفه جويى مانند 
سال گذشته در برنامه ريزى ها مورد توجه قرار گيرد، افزود: تاكنون بجز 
افزايش 15 درصدى در بخش زيرساخت ها، هزينه  هيچ كدام از بخش  ها 

افزايش نداشته است. نسبت به سال گذشته 
سامانه  اجراى  بر  تاكيد  با  تهران  كتاب  نمايشگاه  اجرايى  معاون 
كرد:  اعالم  تهران  كتاب  نمايشگاه  از  دوره  اين  در  متمركز  فروش 
هدفمندى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  كالن  سياست هاى  از  يكى 
شده  طراحى  متمركز  فروش  سامانه  رو  اين  از  و  است  نشر  يارانه هاى 
است. اين سامانه در چند نمايشگاه استانى به صورت آزمايشى اجرا شده 
نمايشگاه  در  امسال  سامانه  اين  است.  شده  طرف  بر  آن  مشكالت  و 
اجرا خواهد شد و ضرورت دارد تا هر چه سريع تر با بانك صادرات وارد 
بايد  همچنين  شود.  فراهم  كار  اين  براى  الزم  بستر  تا  شويم  تعامالت 

اطالع رسانى الزم در اين حوزه انجام شود.
نظافت  كار  تهران  شهرارى  با  هماهنگى  با  آينده  هفته  از  گفت:  وى 
در  نمايشگاه  گمرك  همچنين  شد.  خواهد  آغاز  نمايشگاه  آماده سازى  و 
آينده نزديك به ستاد اجرايى تحويل خواهد شد تا آماده سازى هاى اوليه 

انبار كتاب ناشران خارجى انجام شود. براى 
وصول  اعالم  براى  كتاب  خانه  موسسه  با  مذاكره  از  اسماعيلى راد 
به سرعت  روند  اين  و گفت:  داد  خبر  داخلى  ناشران  كتاب هاى  سريع تر 
در جريان است و با هماهنگى  هاى انجام شده اين موسسه در ايام نوروز 
حضور  كتاب  نمايشگاه  در  ناشران  كتاب هاى  تا  كرد  خواهد  فعاليت  نيز 

كند. پيدا 
زمانى  برنامه ريزى  ضرورت  بر  تهران  كتاب  نمايشگاه  اجرايى  معاون 
مديران  گفت:  و  كرد  تاكيد  تهران  كتاب  نمايشگاه  برگزارى  براى 
خود  برنامه هاى  سريع تر  چه  هر  زمانى  جدول  اساس  بر  بايد  نمايشگاه 

را اعالم كنند.
تبادل  ارايه طرح ها و بحث و  به  اين جلسه مديران كميته ها  ادامه  در 

پرداختند.  33 نمايشگاه كتاب  نظر درباره 
با شعار «كتاب  تهران  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  دوره  و سومين  سى 
امام  در مصلى   99 ارديبهشت سال   5 تا  فروردين   26 از  زندگى»  يعنى 

خمينى (ره) برگزار خواهد شد.

ايتاليا:   سفير 
ملت هاى  نماد دوستى  هفته سينما، 

ايران و ايتاليا است
ايتاليا  سفير  پرونه  جوزپه 
گشايش  آيين  در  ايران،  در 
گفت:  ايتاليا  سينماى  هفته 
رويداد  اين  ما،  نظر  از 
دوستى  دهنده  نشان  هنرى، 
ملت هاى  كه  است  ديرينه اى 

ايران و ايتاليا دارند.
كه  آيين  اين  در  پرونه 
خانه  در  شب  پنجشنبه 
افزود:  شد،  برگزار  هنرمندان 
فيلم هاى برگزيده براى هفته 
سال هاى  در  ايتاليا،  سينماى 

ايتاليا هستند. واقعيت هاى جارى در جامعه  نمايشگر  توليد شده  و  اخير 
شاهد  هفته،  اين  در  تماشاگران  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  ايتاليا  سفير 
اين  سينماى  تاريخى  سنت  و  ايتاليايى  سينماگران  نوآورى  از  تركيبى 

باشند. كشور 
هفته سينماى ايتاليا با همكارى سفارت اين كشور و موسسه سينمايى 
و  شيراز  سينمايى  پرديس  (تهران)،  هنرمندان  خانه  در  تجربه  و  هنر 

مى شود. برگزار  لبخند كيش  سينما 
نيز  تجربه  و  هنر  سينمايى  موسسه  مديرعامل  مقدم  صانعى  جعفر 
سال   2 طى  موسسه  اين  گفت:  هنرى،  رويداد  اين  گشايش  مراسم  در 
مربوط  هنرى  رويدادهاى  خارجى،  سفارتخانه هاى  همكارى  با  و  اخير 
صربستان،  چين،  برزيل،  آلمان،  ارمنستان،  فنالند،  اروپا،  سينماى  به 

لهستان، مجارستان و گرجستان را برگزار كرده است.
صانعى مقدم تاكيد كرد: سينماى ايتاليا با توجه به نزديكى فرهنگى و 
اجتماعى دو كشور، هميشه مورد پسند مخاطبان ايرانى بوده و فيلم هايى 
برخوردار خواهند  اين ويژگى  از  نيز  اين هفته پخش خواهند شد  در  كه 

بود.
اثر وينچنزو  تعادل،  فيلم  ايتاليا،  از مراسم گشايش هفته سينماى  پس 
مارا به نمايش درآمد و پس از آن، جلسه بحث و بررسى سينماى هنرى 
ايرانى  بازيگر  كريمى،  بابك  و  مارا  وينچنزو  حضور  با  ايتاليا،  و  ايران 

برگزار شد.
برنده   اخير  سال هاى  در  كه  ايتاليايى  فيلم   6 ايتاليا  سينماى  هفته  در 
برناردو  از  كالسيك  سينمايى  مستند  يك  همراه  به  شده اند،  جايزه 

آمد. نمايش درخواهد  به  برتولوچى 
حضور  با  سينمايى  حرفه اى  كارگاه هاى  رويداد،  اين  حاشيه  در 
بايگانى  علمى  كميته  عضو  توفتى  شد.  خواهد  برگزار  توفتى  سرجيو 
راديوتلويزيون ملى ايتاليا و رييس سابق موزه ملى سينماى ايتاليا است.

نرگس آبيار نشان زنان راهبر 2020 را دريافت كرد

انتزاع و واقعيت زير سقف چهارسوى هنر

جايزه  ايرانى  كارگران  آبيار  نرگس 
را  اسالم  جهان  موفق  و  برتر  زنان 

دريافت كرد.
خبرآنالين،  خبرگزارى  گزارش  به 
راهبر  زنان  نشان  اعطاى  مراسم 
علوى،  عارف  حضور  با   2020
عمران  پاكستان،  رئيس جمهور 
اسماعيل استاندار ايالت سند و جمعى 
سياسى،  شخصيت هاى  و  مقامات  از 
پاكستان  اقتصادى، فرهنگى و هنرى 
در  كراچى،  مقيم  ديپلمات هاى  و 
در  ماه  بهمن   30 چهارشنبه  شامگاه 
برگزار  سند  ايالت  استاندارى  محل 

شد.
شبكه  توسط  كه  مراسم  اين  در 
ديده  تدارك  پاكستان   HUM TV

تاثيرگذار  و  موفق  زنان  از  بود،  شده 
و  تقدير  جهان  مختلف  كشورهاى  از 

نشان زنان راهبر 2020 به آنها اعطاء 
شد.

نويسندة  و  كارگردان  آبيار،  نرگس   
زنان  از  يكى  عنوان  به  نيز  كشورمان 

تاثيرگذار اين نشان را دريافت كرد.
دريافت  و  كراچى  در  وى  حضور 
استقبال  با   2020 راهبر  زنان  نشان 
و  هنرى  شخصيت هاى  گستردة 
آبيار  شد.  مواجه  كشور  اين  سينمايى 
عالوه  كراچى  در  حضور  زمان  در 
در  مذكور،  برنامة  در  شركت  بر 
سمينار  جمله  از  ديگرى  برنامه هاى 
زنان  چالش هاى  و  مشكالت  بررسى 
انتقال  كارگاه  معاصر،  دنياى  در 
پاكستانى،  هنرمندان  به  تجربيات 
برنامة نمايش فيلم شيار 143 به زبان 
كارگردانان  از  برخى  با  مالقات  اردو، 

يافت. نيز حضور  پاكستانى 

هنرهاى  جشنواره  دوازدهمين 
فيگوراتيو،  آثار  فجر  تجسمى 
انتزاعى،  واقع گرايانه،  طبيعت گرايانه، 
سقف  زير  را  خوشنويسى  و  نگارگرى 

چارسوى هنر گرد هم آورده است.
دوازدهمين  هنر  چارسوى  بخش 
فجر  تجسمى  هنرهاى  جشنواره 
و  تهران  از  گالرى   33 حضور  با 
برپاست.  صبا  موسسه  در  شهرستان ها 
بازار  رونق  هدف  با  كه  بخش  اين  در 
كرده  كار  به  آغاز  گذشته  سال  از  هنر 
ا، بيشتر آثار براى فروش ارائه مى شوند 
به  تنها  نيز  گالرى ها  از  تعدادى  اما 

نمايش آثار هنرمندان خود پرداختند.
با  همدان  هگمتانه  گالرى  غرفه   
نقاشى  و  خوشنويسى  نگارگرى،  آثار 
دارد.  حضور  جشنواره  از  دوره  اين  در 

نجومى،  حسين  از  نگارگرى  تابلوهاى 
قطعات خوشنويسى از عبداهللا كجورى، 
نقاشى هاى طبيعت اثر محسن سماوات 
و على اصغر شيرى آثارى هستند كه در 
بين  مبلغى  به  و  ارائه شده  گالرى  اين 
ميليون   6 تا  و 800 هزار  ميليون  يك 

تومان قيمت گذارى شده اند.
گالرى شيث با آثارى از محمدحسين 
سوقندى در اين نمايشگاه حضور دارد 
ميانگين  با  هنرمند  اين  از  تابلو  پنج  و 
جشنواره  در  تومان  ميليون   4 قيمت 
تابلوها  از  هركدام  است.  شده  عرضه 
كه  دارد  شلوغ  و  رنگارنگ  فضايى 
فيگور انسان در ميان رنگ ها، و سطوح 

و اشياء گوناگون ديده مى شود.
اصفهان  از  هونره  گالرى  غرفه  در 
تابلوهاى نقاشى در سبك هاى گوناگون 

صفوى  آرزو  است.  درآمده  نمايش  به 
پور، گلناز رامين فر، مريم نجفى، منيره 
كه  هستند  هنرمندانى  كالهدوزان 
فيگوراتيو  آبستره،  سبك  به  تابلوهايى 
و طبيعت گرايانه آنها با قيمت هايى بين 
500 هزار تا بيش از 4 ميليون تومان به 

نمايش درآمده است.
عكس،  متنوع  آثار  احسان  گالرى 
داده  نمايش  را  خوشنويسى  و  نقاشى 
زاده  محمدحسين  عكس هاى  است. 
حيوان،  و  انسان  طبيعت،  از  هاشمى 
است.  گالرى  اين  آثار  از  بخشى 
تابلوهاى نقاشى از سميه زاهد و كارينا 
اولقيگه هلم در كنار قطعه سياه مشقى 
اثر حسين خاتمى و تابلوى نقاشى خطى 
نمايش  به  جهان  اسالم  فاطمه  از 

درآمده است.

غرفه گالرى آسوريك از سلمان شهر 
نقاشى  و  عكس  آثار  ميزبان  مازندران 
است؛ عكس هاى محمد بنايى با مناظر 
آبرنگ  تابلوهاى  و  طبيعت  و  شهرى 
كنار  در  پور  از حجت عيسى  مناظر  از 
نقاشى هاى آبرنگ سيد رضا مهدى نيا 
از نبرد گاوميش ها. مهشيد موچانى نيز 
قالى هاى  به  نگاهى  خود  تابلوهاى  در 
براى  زمينه اى  را  آنها  و  داشته  ايرانى 
روايت داستانى مانند بيژن و منيژه قرار 

داده است.
هنرهاى  جشنواره  دوازدهمين 
تجسمى فجر از 29 بهمن كار خود را 
آغاز كرده است و تا 5 اسفند در موسسه 
خيابان  در  واقع  صبا   هنرى  فرهنگى 
مظفر  برادران  خيابان  ابتاى  طالقانى، 

برگزار مى شود.

اجراى سامانه فروش متمركز در نمايشگاه 
كتاب تهران براى نخستين بار

آيين اختتاميه سى وپنجمين جشنواره 
حضور  با  مراسمى  در  فجر  موسيقى 
اسالمى،  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
عالقه مندان به موسيقى و شمارى از 

مسئوالن آغاز شد.
پنجمين  و  سى  اختتاميه  مراسم 
شامگاه  فجر  موسيقى  جشنواره 
پنجشنبه (اول اسفند) در تاالر وحدت 
وزير  صالحى  سيدعباس  حضور  با 
مجتبى  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
وزير  هنرى  امور  معاون  حسينى 
ارشاد، محمد الهيارى رئيس جشنواره، 
شاهين فرهت دبير جشنواره، مهدى 
رودكى،  بنياد  عامل  مدير  افضلى 
محمد سرير، داوود گنجه اى، صديق 
ناهيد  حسين  رياحى،  حسن  تعريف، 
هنر  و  فرهنگ  اهالى  از  جمعى  و 
اسالمى  جمهورى  سرود  اجراى  با 
به  تهران  سمفونيك  اركستر  توسط 
رهبرى نصير حيدريان آغاز شد. قرار 
ساالنه  جايزه  مراسم  اين  در  است 
ترانه و جايزه موسيقى و رسانه معرفى 
شده و از پيشكسوتان موسيقى ايران 

تجليل شود.
عباس  سيد  كه  مراسم  اين  ادامه  در 
آفرينش هاى  بنياد  مدير  سجادى 
دلشت  عهده  به  آنرا  اجراى  نياوران 
سمفونيك  اركستر  اجراى  از  پس 
سپهبد  يادواره  ويديوى  تهران، 
تيزر  و  سليمانى  قاسم  سردار  شهيد 
و  شد  پخش  جشنواره  مخصوص 
پس از آن، گروه گلداز از سيستان و 

بلوچستان، به روى صحنه رفت.
امينى،  اسماعيل  مراسم  ادامه  در 
و  دانشگاه  استاد  و  سرا  ترانه  شاعر، 
محقق ادبى به عنوان نماينده هيات 
سال  ترانه  جايزه  مسابقه  داوران 
كرد.  قرائت  را  داوران  هيات  بيانيه 
است؛   آمده  بيانيه  اين  از  بخشى  در 
بيشترين حجم ترانه  سرايى در روزگار 
ما، مربوط به ترانه  هاى عاشقانه است 
كه در دهه  هاى اخير، متأثّر از بعضى 
پديده  هاى اجتماعى، چهره  اى تيره 
و سمت  وسويى تار يافته اند. در اين 
سمت  به  بايد  سرايى،  ترانه   از  گونه 
اميدآفرينى و ارائه  تصويرهاى روشن 
ميان فردى  روابط عاشقانه   از  زيبا  و 
چنين  و  كرد  حركت  خانوادگى  و 

مضامينى را توسعه داد.
تا  سرايى  ترانه   در  مضامين  بعضى 
از  بيش  اند.  مانده   مغفول  حدودى 
آنچه امروز رايج است، بايد به سرودن 
كودكانه،  نوين  هاى  ترانه   آفريدن  و 
و  مذهبى  وطنى،  شغلى،  اجتماعى، 
نيز  موضوعات  اين  پرداخت.  غيره 
نبايد  كه  دارند  ارزشمند  مخاطبانى 
در  ترانه  زبان  شوند.  گرفته  ناديده 
بايد  سادگى،  و  بودن  مردمى   عين 
شكسته  زبان  از  استفاده  باشد.  سالم 
ضوابطى  و  قواعد  تابع  ها  ترانه   در 

شده  تبيين  خود،  جاى  در  كه  است 
رعايت  با  زبان،  است. حفظ سالمت 
واژگان  از  استفاده  و  نحوى  قواعد 
به  از  پرهيز  نيز  و  متنّوع  و  درست 
دخيل  واژگان  اصولِى  غير   كاربردن 
يا عبارات و كنايات مبتذل، سست و 

ركيك، محّقق خواهد شد.
جايزه  دوره   نخستين  داوران  هيات 
استادان  از  تجليل  فجر، ضمن  ترانه  
ترانه   عرصه   پيش كسوتان  و  گرانقدر 
در  كه  آثارى  انبوه  ميان  از  سرايى، 
ترانه  شعر،  شوراى  از  مقّرر  زمان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  كالم  و 
اسالمى، اخذ مجوّز كرده  اند، سه اثر 

را با اتّفاق آرا شايستة تقدير دانست.
بخش  اين  داوران  هيات  ادامه  در 
وارطان  و  رياحى  حسن  كنار  در 
جوايز  اعطاى  براى  ساهاكيان 
آمدند.  صحنه  روى  ها  برگزيده 
بنيامين  از  نمايندگى  به  نودهى  رضا 
ديلم كتولى جايزه اول اين بخش را  
دريافت كرد. دومين و سومين جايزه 
اين بخش به اميد صباغ نو و حسين 
تار  كوارتت  ادامه  در  رسيد.  غياثى 

نواساز به روى صحنه رفت.
به  مربوط  كليپ  مراسم  ادامه  در 
درباره  حسينى  مجتبى  سيد  سخنان 
او  درآمد.  نمايش  به  جشنواره  اين 
جشنواره فجر را مستوره اى از آنچه 
داده  روى  كشورمان  موسيقى  در 
دانست كه با اتكا به آن مى توان براى 
جشنواره  و  موسيقى  آينده  سال  يك 

سال بعد برنامه ريزى كرد.
الهيارى  محمد  كليپ  اين  ادامه  در 
نيازمند  را  جشنواره  اين  نامه  آيين 
شبكه  با  بتوان  تا  دانست  تغييراتى 
ديپلماسى  توسعه  و  هنرى  سازى 
فرهنگى و هنرى آسان تر در برطرف 
ها  تحريم  قبيل  از  مشكالتى  كردن 

گام برداشت.
بزرگداشت  مخصوص  كليپ  پخش 
افليا  شامل  موسيقى  پيشكسوتان 
حسن  عاشيق  مشايخى،  نادر  پرتو، 
بخش  ظريف  هوشنگ  و  اسكندرى 
پس  كه  بود  مراسم  اين  از  ديگرى 
حضور  با  هنرمندان  اين  از  آن  از 

حسينى  مجتبى  فرهنگ،  وزير 
رئيس  الهيارى  هنرى، محمد  معاون 
دبير  فرهت  شاهين  و  جشنواره 
كنار حسن  در  و  روى سن  جشنواره 
ناهيد، داوود گنجه اى، پرى ملكى و 

محمد سرير تقدير شد.
سخنانى  در  فرهنگ  وزير  ادامه  در 
جوامع  همه  در  موسيقى  گفت: 
جايگاه  ها  هويت  سند  به عنوان 
ايرانيان  ما  براى  اما  دارد.  خاصى 

نقش هاى ديگرى نيز دارد.
فرهنگى  كمان  رنگين  ما  كشور  اگر 
اين نقش  از  شناخته مى شود بخشى 

را مديون موسيقى هستيم. 
سيد عباس صالحى ادامه داد: موسيقى 
تاريخ بوده  ادبيات ما در طول  حافظ 
با  ماندگارى  اين  از  بخشى  است. 
ما  است.  كرده  پيدا  پيوند  موسيقى 
خود  روزمره  زندگى  از  بخشى  امروز 
را با موسيقى مى گذرانيم. در آخرين 
آمارها 92 درصد مردم ايران موسيقى 
گوش مى دهند. روز به روز زندگى ما 
با موسيقى عجين تر مى شود و اين بر 

اهميت موسيقى افزوده است. 
وى افزود: همين مهم موجب مى شود 
حاشيه  در  نه  فرهنگى  اين محصول 
كه در متن زندگى جريان داشته باشد 
ريزى  برنامه  در  ما  مى شود  باعث  و 

هاى خود به موسيقى توجه كنيم.
نشان  خاطر  ادامه  در  فرهنگ  وزير 
مسئوالن  همت  با  اميدوارم  ساخت: 
بهتر  و  تر  موفق  راه  اين  در  مردم  و 

عمل كنيم.
سى و پنجمين جشنواره موسيقى فجر 
مديركل  الهيارى  محمد  رياست  به 
دفتر موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
از  فرهت  شاهين  دبيرى  و  اسالمى 
شده  اغاز  بهمن   23 شب  چهارشنبه 
پايان  به  بهمن)   30 (چهارشنبه  و 

اجراهاى رسمى رسيد.
در  جشنواره  از  دوره  اين  اجراهاى 
بنياد  رودكى،  تاالر  وحدت،  تاالر 
نياوران،  هنرى  هنرى  آفرينش هاى 
مجموعه  هنرى،  حوزه  سوره  تاالر 
سالن  و  آزادى  برج  هنرى  فرهنگى 
برگزار  المللى  بين  نمايشگاه  ميالد 

شد.
جشنواره هاى استانى موسيقى فجر با 
حمايت ويژه سى و پنجمين جشنواره 
موسيقى فجر و در راستاى همراهى 
با مردم سيل زده از استان سيستان و 
بلوچستان آغاز شد و گروه هاى بومى 
اين  در  بلوچستان  و  سيستان  استان 
دوره جشنواره از 20 تا 25 بهمن در 
شهرهاى زاهدان، چابهار، نيك شهر 
بروى  را  خود  اجراهاى  قصرقند  و 

صحنه بردند.   
چهار  براى  هنرى  يك  درجه  لوح 

هنرمند سيستانى
و  سيستان  موسيقى  شب  در 
شب   21:30 ساعت  كه  بلوچستان 
هنرى  حوزه  سوره  سالن  در  گذشته 
آتشگر  قادر  حبيب اله  شد،  برگزار 
(نوازنده دونلى و سرنا)، بركت شكل 
(نوازنده قيچك)، خداداد شكل  زهى 
نور  محمد  و  قيچك)  زهى(نوازنده 
قيچك)  سازنده  و  محب زهى(نوازنده 
از  را  خود  هنرى  يك  درجه  گواهى 
دريافت  هنرمندان  ارزشيابى  شوراى 

كردند.

كل  (مدير  فومنى  الهيارى  محمد 
قبادى  حميد  موسيقى)،  دفتر 
هنرى  امور  معاونت  اجرايى  (مشاور 
(دبير  طباطبايى  سيدمحمد  ارشاد)، 
حسين  هنرمندان)،  ارزشيابى  شوراى 
ارشاد  و  فرهنگ  (مديركل  مسگرانى 
سيستان و بلوچستان)، قبل از شروع 
تاالر  صحنه  روى  هنرمندان  اجراى 
هنرى  درجه  لوح  و  رفتند  سوره 
و  سيستان  اهل  هنرمند  چهار  اين 
در  كردند.  آنها  تقديم  را  بلوچستان 
خاطره  و  ياد  جشنواره  از  دوره  اين 
جانباختگان سانحه هوايى هواپيماى 
اثر   176 قطعه  اجراى  با  اوكراينى 
بهزاد عبدى توسط اركستر سمفونيك 
در حضور  حيدريان  نصير  رهبرى  به 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و قطعه 
عبدى  بهزاد  اثر  در محاصره  بيكالم 
در يادبود سپهبد شهيد قاسم سليمانى 
رهبرى  به  ملى  اركستر  اجراى  در 
ساالر  خوانندگى  و  كاشف  سهراب 
و  واعظى  محمود  حضور  در  عقيلى 
تنى چند از مقامات كشورى اجرا شد.
نخستين دوره جايزه موسيقى و رسانه 
و جايزه ترانه سال از برنامه هايى بود 
و  شد  برگزار  بار  نخستين  براى  كه 
عصر  مسابقات  اين  برگزيده  نفرات 
جشنواره  اختتاميه  مراسم  در  امروز 
تهران  كنار  در  شدند.  معرفى  فجر 
استان هاى بوشهر، آذربايجان شرقى، 
خراسان  فارس،  گلستان،  خوزستان، 
شمالى، زنجان، سيستان و بلوچستان 
و منطقه آزاد اروند ميزبان اين دوره از 
جشنواره در شهرهاى مختلف كشور 

بودند.

نُت پايانى سى وپنجمين جشنواره موسيقى 
فجر نواخته شد

خبر

 

پايتخت  پايان سال گالرى هاى  به  نزديك شدن  و  اسفند  ماه  آغاز  با  همزمان 
ميزبان آثار هنرمندان جوان و پيشكسوت هستند.

پنج داستان در گالرى آ.گ
 نمايشگاه انفرادى ويديو چيدمان همايون سى ريزى با عنوان پنج داستان اثر 
حميد هامون به كوشش همايون سى ريزى 2 اسفند تا 16 اسفند  در خيابان 

كريم خان زند، خيابان عضدى جنوبى، پالك 43 برگزار مى شود. 
دقيقه هاى مشجر در گالرى آتبين

نمايشگاه انفرادى نقاشى محمد على مشرفى با عنوان دقيقه هاى مشجر  2 
اسفند تا 13 اسفند در خيابان ولى عصر، قبل از چهارراه پارك وى، كوچه خاكزاد، 

پالك 42 قرار برگزار مى شود.
زورخونه در گالرى ايوان

 2 زورخونه   عنوان  با  ويدئوآرت  نقاشى،  عكاسى،  چيدمان،  گروهى  نمايشگاه 
اسفند تا 12 اسفند در گالرى ايوان به نشانى الهيه، خيابان مهديه، خيابان جبهه، 

كوچه لسانى، بن بست حميد، شماره 1 بر پا است.
زيست بوم در گالرى باوان

نمايشگاه گروهى اينستاليشن (چيدمان)، عكاسى، ويدئو، نقاشى به كوشش زهرا 
قياسى با همراهى مهرداد افسرى، ايمان ابراهيم  پور، پونه اُشيدرى، شيده تامى، 
هدا زرباف، عادله فرزين در، على فى، زهرا قياسى، سمانه مطلبى و على هنرور 
باوان به نشانى خيابان  با عنوان زيست بوم  2 اسفند تا 23 اسفند در گالرى 

مطهرى، خيابان الرستان، خيابان عبده، پالك 7 برپا است.
قاب هاى سفيد در گالرى تم

 نمايشگاه گروهى عكس با عنوان قاب هاى سفيد  2 اسفند تا 18 اسفند در 
گالرى ايده به نشانى خردمند شمالى، كوچه هجدهم، شماره 26 برگزار مى شود.

 يك تماشايى گالرى زيرزمين دستان
نمايشگاه انفرادى سينا قدكساز با عنوان يك تماشايى  2 اسفند تا 23 اسفند به 

نشانى خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6 برگزار مى شود.
در كشته خويشتن نگه  كن در گالرى آ.گ

با عنوان در كشته خويشتن نگه  كن  2   رونمايى كتاب  عكس حامد جابرها 
اسفند تا 23 اسفند در خيابان كريم خان زند، خيابان عضدى جنوبى، پالك 43 

برگزار مى شود. 
آخرالزمان در گالرى سايه

نمايشگاه انفرادى نقاشى پوريا نهايى با عنوان آخرالزمان  2 اسفند تا 7 اسفند  
به نشانى خيابان كريم خان، خيابان سنايى، خيابان سيزدهم، شماره 21 برگزار 

مى شود.
پيكره هاى خاموش در گالرى شروه

 نمايشگاه گروهى نقاشى پيكره هاى خاموش با هنرگردانى على تقوا بلسى و 
از مهسا بولوردى، محبوبه جوكارى، فرزانه غالمى، مليكا قربانى نژاداز  آثارى 
2 تا 7 اسفند در ميدان فاطمى، ميدان گلها، خيابان كاج جنوبى،  كوچه سوم، 

پالك 12، واحد2 برگزار مى شود.
ماسك در گالرى شلمان

نمايشگاه گروهى مهسا قاسمى و رضا شاه حسينى با عنوان ماسك  2 اسفند تا 
7 اسفند در ميرداماد، نرسيده به شريعتى، رودبار غربى (جنوبى)، كوچه كاووسى، 

پالك 27 بر گزار مى شود.
زمين مال من است در گالرى طراحان آزاد

نمايشگاه انفرادى نقاشى رسول سلطانى با عنوان زمين مال من است 2 تا 7 
برگزار  ميدان سلماس، شماره 5  گلها،  ميدان  فاطمى،  ميدان  نشانى  به  اسفند 

مى شود.
نقاشى در گالرى گلستان

نمايشگاه انفرادى نقاشى هويا مير مقتدايى  2 اسفند تا 7 اسفند به نشانى خيابان 
كريم خان زند، خردمند شمالى، كوچه اعرابى 2 برپا است.

زمستانه در گالرى مژده
 نمايشگاه گروهى نقاشى خط با عنوان زمستانه و هنرگردانى كيارش يعقوبى از 
2 تا 9 اسفند در گالرى مژده به نشانى سعادت آباد، خيابان عالمه شمالى، خيابان 

18 شرقى، پالك27، زنگ يك برپا است.
  نمايشگاه گروهى نقاشى گالرى هفت ثمر

نمايشگاه گروهى نقاشى نازنين وحيدى راد، نيلوفر وحيدى راد، رخساره هاشمى 
حائرى، مهدى شاه محمدى با عنوان دريا  كيوريتور رخساره هاشمى حائرى 2 
اسفند تا 7 اسفند در گالرى هفت ثمر به نشانى خيابان مطهرى، كوه نور، كوچه 

پنجم، شماره 8 برگزار مى شود.
ناتمام در گالرى آ

نمايشگاه انفرادى نقاشى هاى هاجر رهگذر باعنوان حال ناتمام 25 بهمن تا 5 
اسفند به نشانى خيابان سنايى، خيابان شاهين (خدرى)، پالك 18، طبقه اول 

برپاست.
نقاشى در گالرى آريا

خيابان  آدرس  به  اسفند   5 تا  بهمن   25 نجفى  نسرين  هاى  نقاشى  نمايشگاه 
وليعصر، باالتر از سه راه دكتر بهشتى، كوى زرين، پالك 10 برقرار است.

نقاشى در گالرى اُ  
نمايشگاه انفرادى نقاشى هاى آيالر دستگيرى 25 بهمن تا 6 اسفند در گالرى 
آ به نشانى خيابان كريمخان، خيابان نجات اللهى (ويال)، كوچه خسرو، پالك 

46 برپاست.
اسب هاى بى سوار در گالرى سرزمين هنر

نمايشگاه انفرادى نقاشى هاى محمد هادى فدوى باعنوان اسب هاى بى سوار 
ابتداى سربااليى كچويى، كوچه صفا،  اوين،  نشانى  به  اسفند   6 تا  بهمن   25

پالك 4  برپاست.
حشر وحوش در گالرى سيحون

نمايشگاه انفرادى نقاشى هاى افشين باقرى باعنوان حشر وحوش 25 بهمن تا 
7 اسفند در خيابان وزرا، خيابان چهارم، پالك 11برپاست.

نقاشى و طراحى در گالرى ماه
نمايشگاه انفرادى نقاشى و طراحى هاى محمد رحيمى با عنوان 25 بهمن تا 
13 اسفند به نشانى  تهران، خيابان افريقا، كوچه گلستان، شماره 26  برپاست.

نقاشى در گالرى هو
اسفند در خيابان  تا 6  نقاشى هاى على گلستانه 18 بهمن  انفرادى  نمايشگاه 
مطهرى، خيابان ميرزاى شيرازى شمالى، كوچه نعيمى، شماره 12 برگزار مى 

شود.

گالرى گردى در اولين هفته 
آخرين ماه سال



به گزارش روابط عمومى شركت تهيه و توليد 
مواد معدنى ايران، حسام مقدم على؛ معاون بهره 
بردارى و اكتشاف شركت در هشتمين كنفرانس 
با اشاره به پتانسيل هاى  ايران  مهندسى معدن 
معدنى  مواد  بخش  در  جنوبى  خراسان  خاص 
اين  غيرفلزى  هاى  ظرفيت  گفت:  غيرفلزى 
بفرد  منحصر  و  خاص  كشور  سطح  در  استان 
بوده كه حتى در كشورهاى ديگر ظرفيت توليد 
پارك هاى شيميايى عظيم با صنايع پايين دستى 

زيادى را ايجاد كرده است.
وى جمع كل ركوردهاى ثبتى شركت تهيه و 
توليد مواد معدنى ايران در استان خراسان جنوبى 
نام برد و افزود:  را 49 مورد در سامانه كاداستر 
 4 بردارى،  بهره  پروانه   6 شامل  مورد   49 اين 
پروانه اكتشاف، 2 گواهى كشف جديد و 16 مورد 

درخواست ثبت مى باشد .
مورد   21 تعداد  كرد:  نشان  خاطر  على  مقدم 
طى  ثبتى  ركوردهاى  همين  در  نيز  محدوده 
اكتشافى  هاى  بررسى  از  پس  اخير  هاى  ماه 
استان  سازمان صمت  به  ثبت  ابطال  درخواست 

و آزادسازى محدوده ارسال شده و اين موضوع 
اكتشافى  فعاليت هاى  توجه  قابل  تمركز  بيانگر 

ايمپاسكو در استان خراسان جنوبى است.
متر  هزار   85 انجام  به  اشاره  با  على  مقدم 
حضور  با  كرد:  بيان  جنوبى  خراسان  در  حفارى 
اين  در  ايران  معدنى  مواد  توليد  و  تهيه  شركت 
سرمايه  براى  گذاران  سرمايه  رغبت  استان 

گذارى در استان افزايش يافته است.
كوچك  معادن  طرح  اجراى  به  همچنين  وى 

مقياس اشاره كرد و گفت: 
خراسان جنوبى يكى از استان هاى پايلوت در 

اجراى اين طرح است.
معادن  درصد   43 اينكه  بيان  با  على  مقدم 
افزود:  است،  غيرفعال  جنوبى  خراسان  استان 
تاكنون نزديك به 16 مورد از اين معادن احياء 
اين  از  تا 25 مورد  بينى مى كنيم  شده و پيش 
معادن بر اساس پتانسيل يابى صورت گرفته در 

استان احياء گردد.
تهيه  شركت  بردارى  بهره  و  اكتشاف  معاون 
و توليد مواد معدنى ايران در ادامه بيان كرد: بر 

اساس طرح جامع سند زغال سنگ كشور، طبس 
قطب اصلى توليد زغال سنگ در كشور خواهد 

بود كه با توليد 2٫5 ميليون تن باالترين ميزان را 
در كشور خواهد داشت.

وى افزود: در برنامه ريزى هاى بلند مدت در 
زغالسنگ  معدن  در  ايمنى  و  زيرساختى  حوزه 

طرح هايى در دستور كار قرار گرفته است.
مقدم على ادامه داد: عالوه بر فعاليت در معادن 
زغال سنگ پرورده شرقى و پرورده 4 در حوزه 
زغال سنگ هاى حرارتى نيز در محدوده كوچك 
على شمالى اقداماتى در حال انجام مى باشد و 
تالش مى كنيم طرح جامع زغال سنگ حرارتى 

را در اين حوزه تدوين كنيم.
هاى  فعاليت  از  ديگر  يكى  را  ها  شورابه  وى 
شركت تهيه و توليد مود معدنى ايران در خراسان 
جنوبى دانست و گفت: در اين حوزه نيز  معدن 
پالياى خور و بيابانك با ذخيره حدود 2 ميليارد 
در  فرآورى كشور  واحد  تنها  داراى  مكعب،  متر 

اين حوزه است.
سال  ابتداى  ماهه   10 در  افزود:  على  مقدم 
جارى 15 هزار تن پتاس با خلوص باال در واحد 
پتاس خور و بيابانك استحصال شده كه ناشى از 
برداشت 18 ميليون مترمكعب شورابه از پالياى 

خور و بيابانك مى باشد.
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اقتصادى

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

همايش اعطاى نشان ايمنى صنايع و معادن استان كرمان صبح امروز در محل سالن همايش هاى دانشگاه ذغال سنگ كرمان و با حضور معاون اقتصادى استاندار 
كرمان، مدير كل بازرسى كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان كرمان، رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت 

كار وزارت كار برگزار گرديد.
در اين همايش كه با حضور شركت هاى گل گهر، مس سرچشمه، مس شهربابك، توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر زمين، فوالد سيرجان ايرانيان، الستيك بارز و... 
برگزار شد، تمامى شركت ها توسط كميته اى متشكل از بازرسين كار استان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكى كرمان مورد مميزى قرار گرفتند كه شركت معدنى و صنعتى 

رويدادگل گهر در اين همايش موفق به كسب نشان درجه يك و اخذ تنديس زرين ايمنى شد.

معاون اكتشاف و بهره بردارى شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران خبر داد:

خراسان جنوبى نقطه طاليى فعاليت هاى اكتشافى 
و توسعه اى ايمپاسكو

اتمام فاز شناسايى و پى جويى در 9600 
كيلومتر مربع از پهنه هاى اكتشافى گل گهر

همايش اعطاى نشان 
ايمنى صنايع و معادن استان 

كرمان برگزار شد

از  اكتشافاتى توسط شركت معدنى و صنعتى گل گهر، خبر  اقدامات  نتايج 
شناسايى 54 محدوده اميد بخش مى دهد. اين شركت تاكنون فاز شناسايى 
و پى جويى 9600 كيلومتر مربع از پهنه هايى كه در اختيار دارد را به اتمام 

رسانده است.
هم اينك 11هزار 300 كيلومتر مربع از مساحت پهنه هاي اكتشافي در اختيار 
«گل گهر» قرار دارد كه تاكنون، فاز شناسايي و پي جويي 9600 كيلومتر آن 
( حدود 85درصد) به اتمام رسيده است. اين پهنه ها شامل پهنه بم، پهنه 11، 

پهنه 13، ايران مركزي و محدوده بين معادن گل گهر است.
از سوى ديگر فرايند اخذ مجوزهاي قانوني براي  5 محدوده شناسايي شده 
در پهنه بم و يك محدوده در پهنه 11 در حال انجام است. عالوه بر اين 
انجام فعاليت هاي تكميلي اكتشاف در محدوده هاي بين معادن گل گهر، 

ايران مركزي و بم  (منطبق بر قوانين و مقررات) در حال انجام است.
بر اساس نتايج اوليه حفارى هاى انجام شده، ذخاير تخمينى كشف شده در 

محدوده بين معادن گل گهر به 143 ميليون تن مى رسد. 

رييس شوراى تامين دام كشور:

قيمت گوشت قرمز با وفور عرضه 
كاهش مى يابد  

  رييس شوراى تامين دام با تاكيد بر اينكه كشور همچنان با مازاد دام سبك 
و سنگين روبرو است، گفت: وفور عرضه دام توليد داخل و گوشت وارداتى 

موجب كاهش قيمت گوشت قرمز در شب عيد و ايام نوروز مى شود.
« منصور پوريان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى ايرنا با اشاره 
به اينكه اكنون توليدكنندگان از ازدياد دام زنده سبك و سنگين و كاهش 
تقاضا بازار گاليه مند هستند، افزود: با نزديك شدن به شب عيد و ايام نوروز 
توليدكنندگان داخلى و واردكنندگان ناچار هستند براى توليد و واردات مجدد 

سال آينده بخش عمده دام و گوشت وارداتى خود را به بازار عرضه كنند.
با وزن 450  زنده سنگين  دام  امروز قيمت هر كيلوگرم  اظهار داشت:  وى 
كيلوگرم 27 هزار تومان و دام سنگين باالى 500 كيلوگرم 24 هزار تومان 

قيمت دارد.
دام  تامين دام كشور، همچنين قيمت هر كيلوگرم  به گفته رييس شوراى 
سبك با وزن 30 كيلوگرم به قيمت 38 هزار تومان و باالى 50 كيلوگرم بين 

33 تا 35 هزار تومان به فروش مى رسد.
وى تصريح كرد: با توجه به قيمت دام زنده بايد هر كيلوگرم گوشت گرم 
تومان، گوشت  و گوشت گرم گوساله 60 هزار  تومان  گوسفندى 75 هزار 
منجمد گوسفندى 60 هزار تومان و گوشت منجمد گوساله 40 هزار تومان 

در بازار مصرف به فروش برسد.
رييس شوراى تامين دام كشور اختالف نظر بين توليدكنندگان و بازار را در 
اوزان دام زنده يكى از مشكالت خريد و  عرضه و انباشت دام روى دست 
توليدكنندگان برشمرد و گفت: با  توجه به شرايط اقتصادى، عرضه دام با 
وزن باال براى توليدكنندگان صرفه اقتصادى دارد اين درحاليست كه بازار 

داخلى عرضه دام سبك و سنگين با اوزان كم را مى پذيرد.
پوريان با بيان اينكه عرضه ذخاير استراتژيك براى شب عيد نيز موجب افت 
قيمت ها ميشود، تصريح كرد: به طور حتم با وفور عرضه دام سبك و سنگين 

داخلى شاهد كاهش قيمت در بخش دام و گوشت قرمز خواهيم شد.
برخى  تا  است  نظارت ها  نيازمند تشديد  قرمز  بازار گوشت  اضافه كرد:  وى 
فروشندگان و قصابى ها اين محصول را باالتر از نرخ واقعى به بازار عرضه 

نكنند.

  رشد 55 درصدى وام هاى خارجى نظام بانكى
همچنين  و  خارج  از  كشور  بانكى  نظام  دريافتى  اعتبارات  و  وام ها  حجم   
سپرده هاى ارزى آنها روندى افزايشى داشته است؛ به طورى كه اين شاخص 

در آذر 98 نسبت به دو سال قبل حدود 55.2 درصد رشد را نشان مى دهد.
اعتبارات  و  وام ها  افزايشى  روند  نشان دهنده  آمارى  هاى  گزارش  بررسى 
دريافتى نظام بانكى كشور از خارج و همچنين سپرده هاى ارزى است. نكته 
قابل توجه اينكه اين افزايش در حالى رخ داده كه تحريم ها در اين مدت 
از  بانكى كشور  نظام  دريافتى  اعتبارات  و  وام ها  ميزان  است.  تشديد شده 
خارج و همچنين سپرده هاى ارزى آنها در آذر 98 به 630 هزار ميليارد تومان 
رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 10.9 درصدى و در مقايسه با 

پايان سال 97 افزايش 6.6 درصدى را نشان مى دهد.
حجم وام ها و اعتبارات دريافتى نظام بانكى كشور از خارج و همچنين سپرده 
هاى ارزى آنها در آذر 97 حدود 568 هزار ميليارد و در اسفند97 معادل 591 
هزار ميليارد تومان بوده است. شبكه بانكى كشور تا آذر 96 حدود 406 هزار 
ميليارد تومان وام و اعتبارات از خارج كشور دريافت كرده بود كه در پايان 

همان سال به 446 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
همچنين  و  خارج  از  كشور  بانكى  نظام  دريافتى  اعتبارات  و  ها  وام  ميزان 
سپرده هاى ارزى آنها در آذر 97 به 568 هزار ميليارد تومان و در اسفند 97 

به 591 هزار ميليارد تومان رسيد.
بر اساس آخرين آمار بانك مركزى، بررسى وضعيت بدهى ارزى اين بانك 
در دوره مورد نظر نيز نشان مى دهد كه بدهى ارزى بانك مركزى در آذر 
پارسال  به مدت مشابه  بود كه نسبت  تومان  ميليارد  98 معادل 187 هزار 
16.8 درصد كاهش و در مقايسه با پايان سال 97 حدود 16.2 درصد افت 

داشته است.

انجام شده  سياست گذارى هاى  به  اشاره  با  ضيغمى  حيدر 
ازسوى دكتر سعدمحمدى مديرعامل شركت مس گفت: از 
در  انجام شده  تمامى سياست گذارى هاى  ابتداى سال جارى 
جهت ارتقاى سطح حرفه اى تيم هاى ورزشى و درخشش آنها 

در سطح ملى و بين المللى متمركز شده است.
به گزارش مس پرس، حيدر ضيغمى مشاور مديرعامل شركت 
مس و مدير گروه روابط عمومى در ديدار با اعضاى كادر فنى 
سياست گذارى هاى  به  اشاره  با  ورزقان  مس  فوتسال  تيم 
انجام شده ازسوى دكتر سعدمحمدى مديرعامل شركت مس 
در خصوص باشگاه هاى ورزشى شركت مس گفت: از ابتداى 
جهت  در  انجام شده  سياست گذارى هاى  تمامى  جارى  سال 
آنها در  تيم هاى ورزشى و درخشش  ارتقاى سطح حرفه اى 

سطح ملى و بين المللى متمركز شده است.
وى تأكيد كرد: با دستور دكتر سعد محمدى شركت مس در 
تا تيم هاى ورزشى  اين مسير پشتيبان باشگاه ها خواهد بود 
باشگاه هاى مس مايه سربلندى ورزش كشور و شادى مردم 

استان كرمان و آذربايجان شرقى شوند.
ضيغمى با اشاره به اين كه در اين راستا مديريت ارشد شركت 
را  باشگاه ها  فنى  تقويت  و  موفقيت ها  رشد  از  حمايت  مس 

اعالم كرده است گفت: تيم فوتسال ورزقان در حال حاضر 
از شرايط خوبى برخوردار است و با فاصله گرفتن از حواشى 
و تمركز بر بازى هاى آينده موفق انشااهللا به كسب سومين 
قهرمانى پياپى در رقابت هاى ليگ برتر فوتسال كشور خواهد 

شد.
ضيغمى با بيان اينكه باشگاه فرهنگى ورزشى ورزقان تبديل 
شده  ورزقان  شهرستان  فرهنگى  و  ورزشى  هويتى  نماد  به 
است گفت: اين باشگاه در كمتر از يك دهه كه از تأسيس 
موجب  آسيا  و  ملى  سطح  در  افتخارآفرينى  با  مى گذرد  آن 
اعتبار و سربلندى جامعه ورزشى كشور و شادى مردم استان 

آذربايجان شرقى شده است.
فوتسال مس  تيم  افضل سرمربى  ديدار، على  اين  ادامه  در 
دكتر  توجه  و  حمايت ها  از  قدردانى  و  تشكر  با  ورزقان 
سعدمحمدى مديرعامل شركت مس در فراهم كردن شرايط 
حمايت  با  انشاهللا  گفت:  ورزقان  مس  باشگاه  براى  مساعد 
و  فنى  كادر  مضاعف  تالش  و  مس  شركت  ارشد  مديريت 
برتر  پياپى در رقابت هاى ليگ  براى سومين سال  بازيكنان 
فوتسال كشور، موفق به افتخارآفرينى ديگرى براى كشور و 

مردم عزيز استان آذربايجان شرقى خواهيم شد.

هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران سى ام بهمن ماه و يكم اسفندماه به ميزبانى دانشگاه بيرجند برگزار مى شود.
دبير هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران ظهر امروز در نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار داشت: به دليل وجود ذخاير 
معدنى فراوان در استان و توجه بيشتر به اين استان، گروهمعدنى دانشگاه بيرجند وظيفه خود دانست در راستاى معدن استان 

گامى بردارد و يك رويداد ملى را برگزار كند.
احمد آريافر با بيان اينكهدر اين راستا برگزارى هشتمين كنفرانس مهندسى معدنى ايران تصويب شد تصريح كرد: اهدافى 

براى اين كنفرانس در نظر گرفته شده است.
وى آشنايى بخشخصوصى با يافته هاى جديد علمى،ارتباط بين صنعت و دانشگاه ومعرفى استان را از جمله اهداف برگزارى 
اين كنفرانس عنوان كرد.دبير هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايراناز برگزارى هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران در 

تاريخ 30 بهمن ماه و يكم اسفندماه در دانشگاه بيرجند خبر داد.
آريافر بيان كرد: در اين كنفرانس 21 دانشگاه مجرى رشته معدن دخيل شدند و 75 نفر اعضاى هيئت علمى عضو كميته 

علمى تعيين شدند.
وى با بيان اينكهبازه ارسال مقاالت از 15 تيرماه تا 15 دى ماه 98 بوده است خاطرنشان كرد: در اين بازه 280 مقاله ارسال 

شد كه نسبت به كنفرانس سال گذشته رشد خوبى داشته است.
دبير هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران يادآور شد: از اين تعداد100مقاله در زمينه فرآورى مواد معدنى، 25 مقاله در 
بخش محيط زيست و 60 مقاله در زمينه استخراج و اكتشاف، 28 مقاله در زمينه مكانيك سنگ و65مقاله اكتشاف مواد 
معدنى است.آريافر اظهار داشت: 45 مقاله براى سخنرانى و 214 مقاله به صورت پوستر انتخاب شده همچنين 21 مقاله عدم 

پذيرش شده است. 
وى با بيان اينكه 35 درصد مقاالت اين كنفرانس مربوط به داده هاى معدنى خراسان جنوبى است افزود: در كنار اين كنفرانس 
كارگاه هاى آموزشى و نمايشگاهى نيز برگزار مى شود كه در اين نمايشگاه 21 غرفه حضور خواهند داشت كه 5 غرفه از خارج 

از استان است.
دبير هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران با اشاره به اينكه 101 نفر از اعضاى هيئت علمى در فرآيند داورى نقش داشتند 
گفت: 270 نفر در اين كنفرانس شركت خواهند كرد كه از اين تعداد 20 نفر تنها مديران شركت تهيه و توليد مواد معدنى 

ايران هستند.
آريافر با بيان اينكه 3 سخنران كليدى در اين همايش خواهيم داشت بيان كرد: مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد نسوز 

كشور و پيشكسوت فعال در استان از جمله سخنرانان اين كنفرانس هستند.

در يازدهمين جشنواره ساالنه تجليل و تكريم از كارآفرينان و مديران اشتغالزاى كشور از بانك رفاه كارگران به پاس حمايت 
از توليد و اشتغال، كارآفرينى و نقش آفرينى در اين حوزه ها تقدير به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومى بانك رفاه كارگران، در مراسم تجليل و تكريم از كارآفرينان و مديران اشتغال زاى كشور كه بيست 
و ششم بهمن ماه سالجارى با حضور سخنرانان برجسته و كارآفرينان موفق كشور در محل مركز همايش هاى بين المللى 

صدا و سيما برگزار شد، از بانك رفاه به عنوان سازمان كارآفرين تقدير به عمل آمد.
بانك رفاه در راستاى حمايت از رونق توليد و به عنوان بانك اجتماعى، تاكنون هر ساله در اين رويداد كه به منظور اشتراك 
گذارى تجارب و دانش ارزنده كارآفرينان برتر و نيز تجليل و تكريم از تالشگران عرصه توليد، اشتغال و توسعه پايدار صورت 

مى پذيرد حضورى فعال و از كارآفرينان و مديران اشتغالزا حمايت مى كند.

مشاور مديرعامل شركت مس در ديدار با اعضاى كادر فنى تيم فوتسال مس ورزقان تأكيد كرد

حمايت مديرعامل شركت مس از رشد موفقيت ها و تقويت فنى باشگاه هاى ورزشى صنعت مس

به ميزبانى دانشگاه بيرجند برگزار مى شود: 

تقدير از بانك رفاه در مراسم تجليل و تكريم از هشتمين كنفرانس مهندسى معدن ايران 
كارآفرينان و مديران اشتغال زاى كشور

آزادراه تهران-شمال ششم اسفند افتتاح مى شود
 

  مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل گفت: براساس هماهنگى صورت گرفته و اعالم دفتر رييس جمهورى، روز ششم اسفندماه براى افتتاح رسمى منطقه يك آزادراه تهران-شمال مشخص 
شده است.به گزارش وزارت راه و شهرسازى،«خيراهللا خادمى» امروز (جمعه) پيرامون زمان افتتاح منطقه يك آزادراه تهران-شمال افزود: برپايه هماهنگى انجام شده و اعالم دفتر رييس جمهورى روز ششم اسفندماه 

براى افتتاح رسمى منطقه يك آزادراه تهران-شمال مشخص شده و چنانچه زمان افتتاح تغيير يابد از دفتر رييس جمهورى به وزارت راه و شهرسازى اعالم مى شود.
ويگفت: بر اساس مصوبه و شرايط قراردادى ميان وزارت راه و شهرسازى (شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل) با بنياد مستضعفان، 60 درصد مبلغ سرمايه گذارى بابت عوارضى از سوى دولت پذيرفته 

شده كه در غير اين صورت مبلغ عوارضى به حدود 100 هزار تومان مى رسيد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور با بيان اينكه « قرار بود40 درصد هزينه هاى آزادراه از محل اخذ عوارضى تامين شود» گفت: مبلغ عوارضى براى منطقه يك حدود 40 هزار تومان 
در نظر گرفته شد، اما وزارت راه و شهرسازى در چارچوب تسهيل شرايط تردد از اين آزادراه روش هاى مختلف براى كاهش هزينه عوارضى را به كار گرفته است و پس از دستيابى به نتايج مورد نظر رقم نهايى از 

سوى معاون برنامه ريزى و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازى اعالم مى شود.
منطقه يك آزاد راه از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهيد همت شروع و با عبور از مناطق كن، سولقان و امام زاده عقيل و تونل تالون و دره النيز به سه راهى شهرستانك مى رسد. ساخت  منطقه يك آزادراه 

تهران-شمال باعث مى شود قسمتى از راه فعلى كه از مسيركرج مى گذرد، حذف شده و مسير فعلى حدود 60 كيلومتر كوتاهتر شود.
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مدارس و دانشگاه هاى آبادان 
روز شنبه تعطيل است

با  رشت  در  كاسپين  جام  شطرنج  المللى  بين  مسابقات  دوره  هجدهمين   
حاشيه هاى فراوانى چون تاخير دو روزه در آغار مسابقات و همچنين اهداى 

جام اخالق به بهسا مقصودى دختر هفت ساله در روز پايانى برگزار شد.
هجدهمين دوره رقابتهاى شطرنج بين المللى جام كاسپين از غروب جمعه 
هفته گذشته با وقفه اى دو روزه به دليل بارش برف در رشت و مسدود بودن 

راههاى منتهى به اين شهر با حضور 904 شطرنجباز در رشت آغاز شد .
با وجود  نامساعد بودن شرايط جوى و بارش برف در رشت، استقبال از اين 
خارجى  چند كشور  و  ايران  از  904 شطرنجباز  و حضور  بود  باال  بسيار  دوره 
اين  بخورد چون حضور  رقم  رقابتها  از  دوره  اين  اولين شگفتى  تا  باعث شد 

تعداد شطرنجباز، ركورد جديدى را در جام كاسپين ثبت كرد.
اما آغاز اين رقابت ها و همچنين پايان رسيدن اين جام نيز ، حاشيه ها و 
شگفتى هاى زيادى داشت كه اين شگفتى ها از دور اول تا دور پايانى رقم 
خورد كه مى توان به توقف استاد بزرگ شطرنج روسيه در دور اول و همچنين 

اهداى جام اخالق به يك دختر هفت ساله اشاره كرد.
اين دوره،  برگزار شد كه در همه دوره هاى  9 دور  اين مسابقات در  البته 
ايرانى بسيار خوب و قدرتمند ظاهر شده و توانستند  تعدادى از شطرنجبازان 
را  خارجى  كشور  چند  شطرنج  بزرگ  اساتيد  خصوص  به  قدرتمند  حريفان 
متوقف كنند كه البته در پايان نيز هيچ يك از اساتيد بزرگ شطرنج موفق به 

كسب مقام قهرمانى نشدند.
اين در حالى است كه مصرالدين اسكندروف شطرنجباز اهل كشور جمهورى 
آذربايجان در ميان حضور هشت استاد بزرگ شطرنج ، مقام قهرمانى را كسب 
كرد و آرش طاهباز شطرنجباز 20 ساله اهل رشت نيز موفق شد مقام بسيار 

ارزشمند نايب قهرمانى را در ميان مدعيان قدرتمند، تصاحب كند.
البته به جز درخشش خيره كننده آرش طاهباز در اين دوره از رقابت ها برديا 
دانشور نوجوان 13 ساله ايرانى نيز بسيار خوش درخشيد و توانست با پيروزى 

برابر چند استاد بزرگ شطرنج  رتبه پنجمى جام  را كسب كند.
استاد  هاروتجيان  گئورگ  نيز،  شطرنج  بزرگ  اساتيد  آوران  مقام  بين  در 
بزرگ شطرنج ارمنستان بهترين مقام را بين هشت استاد بزرگ حاضر در اين 
رقابت ها كسب و در نهايت در رتبه سوم قرار گرفت تا اين رتبه بهترين مقام 

اساتيد بزرگ شطرنج در هجدهمين دوره جام كاسپين باشد.
اما اين دوره از رقابتها با شگفتى در دور اول آغاز شد كه مهمترين شگفتى 
اين دور ، توقف الكساندر اودوكيموف استاد بزرگ شطرنج روسيه بود كه اين 
استاد بزرگ روسيه برابر حسين رستمى از ايران به نتيجه مساوى دست يافت 
تا مشخص شود كه اين شطرنجباز استاد بزرگ روسيه براى كسب مقام در 
ناتوان است و در نهايت نيز جايى در بين 10 شطرنجباز برتر اين  اين دوره 

دوره از رقابت ها نداشت .
از  يكى  در  كه  است  چهارم  دور  به  مربوط  رقابتها  اين  شگفتى  ديگر  اما 
ايرانى  ساله   13 نوجوان  دانشور  برديا  دور،  اين  هاى  بازى  ترين  حساس 
را شكست دهد كه  ارمنستان  بزرگ شطرنج  استاد  بابوجيان  لئون  موفق شد 
مقام  نتواند  اين شطرنجباز  تا  باعث شد  ارمنستانى  بزرگ  استاد  اين شكست 

قهرمانى را در نهايت كسب كند.
زيادى  هاى  شاهد شگفتى  نيز  رقابتها  اين  پايانى  و  نهم  دور  در  همچنين 
برابر  ايرانى  نوجوان  دانشور شطرنجباز  برديا  پيروزى  به  توان  مى  كه  بوديم 
كسب  همچنين  كرد،  اشاره  ايران  شطرنج  بزرگ  استاد  پور  مصدق  مسعود 
نتيجه مساوى گيگا كاپارادزه استاد بزرگ شطرنج گرجستان برابر آريا اميدى 
اميرمحمد  پيروزى  بود و  پايانى  از شگفتى هاى دور  نيز يكى ديگر  ايران  از 
روسيه  بزرگ  استاد  اودكيموف  السكاندر  برابر  ايرانى  ديگر شطرنجباز  آزادى 

نيز شگفتى هاى روز پايانى را تكميل كرد.
اما در ديگر ديدار مهم اين دور، رويارويى آرش طاهباز و گئورگ هاروتجيان 
استاد بزرگ ارمنستان بود كه اگر طاهباز در اين ديدار به برترى مى رسيد، 
عنوان نايب قهرمانى را كسب مى كرد اما اگر استاد بزرگ شطرنج ارمنستان 
اگر  و  داشت  را  قهرمانى  عنوان  كسب  شانس  شد،  مى  پيروز  ديدار  اين  در 
ايرانى خود حتى به نتيجه مساوى دست مى يافت، مقام نايب  برابر حريف  
شطرنجاز  طاهباز  آرش  ديدار،  اين  پايان  در  اما  كرد  مى  كسب  را  قهرمانى 
جوان گيالنى با اقتدار برابر استاد بزرگ شطرنج ارمنستان به برترى رسيد تا 

عنوان نايب قهرمانى به نام اين شطرنجباز ايرانى ثبت شود.

در  كنندگان  از شركت  يكى  حركت  رقابتها،  اين  ويژه  اتفاقات  از  يكى  اما 
جدول سوم بود كه در اين جدول شطرنجبازان زير 14 سال با هم به رقابت 
از دوره هاى آن، بهسا مقصودى كه در گروه زير  مى پرداختند كه در يكى 
هشت سال حضور داشت به دليل ناراحتى حريفش از شكست، به وى پيشنهاد 
مساوى داد تا  اين ديدار با نتيجه مساوى خاتمه يابد تا حريف اين دختر از 

شكست ناراحت نشود.
در  ها  رقابت   اين  نهم  دور  در  گيالنى  نوجوان  باز  مقصودى شطرنج  بهسا 
رده  جدول  در  جايگاهش  خود  رقيب  برابر  پيروزى  با  مى توانست  كه  حالى 
بندى را تقويت كند، اما وقتى متوجه شد حريفش از ترس شكست شروع به 
نظر  امتياز كامل صرف  از كسب  پيشنهاد مساوى  دادن  با  است،  گريه كرده 

كرد تا دل كودك ديگرى را شاد كند.
بازى  اما  مى دهد،  رخ  بزرگساالن  بين  در  كمتر  روزها  اين  كه  اتفاقى 
برگزار  و  داوران  چشم  از  حركت  اين  شد،  باعث  مقصودى  بهسا  جوانمردانه 
مدال، ضمن  توزيع  مراسم  در  و  نماند  دور  كاپ  كاسپين  مسابقات  كنندگان 
المللى  بين  مسابقات  دوره  هجدهمين  اخالق  كاپ  وى،  از  ويژه  قدردانى 

شطرنج كاسپين كاپ را نيز به وى اعطاء كنند.
هجدهمين دوره رقابتهاى شطرنج بين المللى جام كاسپين از غروب جمعه 
كشورهاى  و  ايران  از  كننده  شركت  شطرنجباز   904 حضور  با  گذشته  هفته 
روسيه، جمهورى آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، تركمنستان، تركيه و عراق 
جمعه شب در مجموعه ورزشى يادگار امام رشت در سه جدول آغاز شده بود 
باالى  المللى  بين  ريتينگ  داراى  شطرنجبازان  شامل  اول  گروه  جدول  كه 
1800 و اساتيد بود، در جدول گروه دوم نيز شطرنجبازان داراى ريتينگ بين 
المللى زير 1800 حضور يافته و در جدول گروه سوم نيز شطرنجباران زير 14 

سال شركت داشتند.
كه  (خزر)  كاسپين  جام  المللى  بين  شطرنج  رقابتهاى  دوره  هجدهمين  در 
پنجشنبه شب  برگزار شد،  امام رشت  يادگار  9 دوره در مجموعه ورزشى  در 
با قهرمانى مصراتدين اسكندروف از جمهورى آذربايجان خاتمه يافت كه در 
اهداء  نقدى  جايزه  ريال  ميليون   600 مختلف،  جداول  برتر  نفرات  به  نهايت 

شد.

معاون استاندار و فرماندار ويژه آبادان گفت: با توجه به اينكه اكثر مدارس اين شهرستان در اختيار ستاد انتخابات قرار دارند لذا مدارس و دانشگاه هاى آبادان روز شنبه سوم اسفندماه تعطيل مى باشند.
سيدزين العابدين موسوى جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت:با توجه تمديد احتمالى زمان برگزارى انتخابات و حضور اكثر معلمان و اساتيد دانشگاه در صندوق هاى اخذ راى اين تصميم گرفته 

شده است.
وى افزود:كارمندان ادارهاى نيز مى توانند با 2 ساعت تاخير در محل كار خود حضور داشته باشند.229 هزار و 343 نفر در شهرستان آبادان واجد شرايط شركت در انتخابات هستند.

2 هزار و 800 نفر عامالن برگزارى انتخابات در 122 شبعه درشهر آبادان و بخش مركزى و 16 شبعه نيز در اروندكنار برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى در شهرستان آبادان را 
برعهده دارند.

از تاخير 2روزه آغاز مسابقات شطرنج 
تا اهداى جام اخالق به كودك 7 ساله

خبر

تداوم سوخت رسانى با وجود بارش 
سنگين برف در منطقه مياندوآب

 
مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقــه مياندوآب گفت: باوجود 
بارش برف سنگين برف در همه شــهرهاى جنوبى آذربايجان غربى، عمليات 

سوخت رسانى در سطح اين منطقه همچنان تداوم دارد.
ســيدجواد فيض حسينى روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 
درپى بارش  ســنگين برف و تداوم هواى سرد در بيشتر مناطق جنوبى استان، 
تامين ســوخت براى مناطق سخت گذر و سردسير كوهستانى و مجارى عرضه 
با تالش شبانه روزى همكاران بخش عملياتى و ستادى و نواحى تابعه شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه مياندوآب با قوت تمام به صورت مستمر 

ادامه دارد.
وى افزود: در راستاى تامين و ذخيره سازى به موقع نفت سفيد نقاط كوهستانى 
و روستاهاى ســخت گذر جنوب استان از ابتداى سال جارى بيش از 90 درصد 
ســهميه نفت سفيد موردنياز سوخت زمستانى خانوارهاى شهرى و روستايى و 
فاقد گاز شــهرى توزيع و اطالع رسانى الزم در خصوص دريافت سوخت نفت 
ســفيد خانوارها در هشت شهرستان تحت پوشش اين منطقه انجام شده است.

وى اضافــه كــرد: تمهيدات و تدابير الزم براى توزيع به موقع نفت ســفيد با 
توجه به برودت هواى سرد تا پايان فصل سرما پيش بينى شده و مراكز تامين 
و مجارى توزيع نفت ســفيد آماده خدمت رســانى در شرايط سخت و سرماى 

طوالنى هستند.
مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه مياندوآب با اشاره به وجود 
69 هزار مشــترك نفت ســوز در ســطح منطقه بيان كرد: با همكارى ادارات 
مرتبط، ذخيره ســازى نفت ســفيد حرارتى در حد مطلوب بوده و هيچ نگرانى 
در اين خصوص براى خانوارها در صورت ادامه بارش ها و حاكم شــدن مجدد 

هواى سرد در جنوب استان وجود ندارد.
بــه گزارش ايرنا، منطقه مياندوآب يكــى از مناطق 2 گانه آذربايجان غربى و 
37 گانه كشــور در حوزه پخش فرآورده هاى نفتى اســت كه شهرستان هاى 
مياندوآب، مهاباد، بوكان، شــاهين دژ، تكاب، پيرانشــهر، سردشــت و نقده را 

شامل مى شود.

مانور سيالب  در آذربايجان شرقى برگزار 
مى شود

 
مانور سيالب روز دوشنبه، پنجم اسفندماه همزمان با سراسر كشور در آذربايجان 

شرقى برگزار مى شود.
 به گزارش خبرآنالين از آذربايجان شرقى به نقل از  روابط عمومى شركت آب 
منطقه اى آذربايجان شرقى، مدير روابط عمومى شركت آب منطقه اى آذربايجان 
شرقى، روز پنجشنبه يكم اسفند، در كارگاه توجيهى سرگروه هاى ادارات آموزش 
و پرورش آذربايجان شــرقى براى مانور ســيالب،  با بيان اين كه اين استان به 
عنوان يكى از استان هاى ســيل خيز كشور، سال هاست با مشكل سيل روبه رو 
اســت، افزود: اين مانور با هدف آمادگى در برابر سيالب هاى ناگهانى در استان 

برگزار مى شود.
محمدرضا عزيزپور اظهار كرد: اين مانور در شهرســتان هاى سيل خيزى چون 
تبريز، اســكو، آذرشهر، مرند، ميانه و عجبشــير با به صدا درآمدن ناگهانى آژير 

سيالب آغاز مى شود.
وى ادامه داد: در اين راســتا، مدارس با تشــكيل تيم مديريــت حوادث و تيم 
جســت وجو متشــكل از دانش آموزان و كادر مديريتى مدرســه، اقداماتى براى 
مواجهه با سيل را انجام داده و دانش آموزان و اسناد مدرسه را به سمت بلندترين 

نقطه مدرسه هدايت مى كنند.
وى در خاتمه متذكر شــد: به دليل وضعيت جوى نامناســب استان، امكان دارد 
مانور ســيالب در برخى مدارس روزهاى ســه شنبه، چهارشــنبه و يا پنجشنبه 

برگزار شود.

چابهار ميزبان مديران هواشناسى استانهاى 
ساحلى

 
نشســت مديران هواشناسى استان هاى ساحلى كشور در چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرگزارى خبرآنالين در سيســتان و بلوچســتان ، هدف از اين 
نشســت دو روزه هدفمندكردن فرايند پايش دريايى و بررســى شبكه هاى 

پايش دريايى در كشور است.
مديركل هواشناســى سيســتان و بلوچســتان در اين همايــش به اهميت 
هواشناســى دريايى با پايش لحظه اى تغييرات جوى اشــاره كرد و گفت:  با 
اين پايش ســاالنه جان بســيارى از فعاالن در پهنه دريا و اقيانوس از مرگ 
نجــات مى يابد و از بروز ميلياردها تومان خســارت به شــناورهاى دريايى 

جلوگيرى مى شود.
محســن حيدرى افزود: بر اساس ارزيابى كه شــيالت سيستان و بلوچستان 
به تازگى انجام داده ممنوعيت ورود صيادان به دريا بر اســاس هشــدارهاى 
هواشناسى بين 40 تا 50 ميليون تومان از بروز خسارت به هر شناور و حدود 

4 ميليون تومان از خســارت به طور هاى صيادى جلوگيرى كرده است.
وى با توجه به موقعيت ويژه چابهار به عنوان دروازه ورود به آســياى ميانه ، 
ارتباط تجارى و اقتصادى با ديگر كشــورها با توجه به رتبه دوم صيادى اين 
بندر در اقيانوس هند ، توســعه زيرســاخت ها و تامين تجهيزات هواشناسى 

اين بندر را از نيازهاى ضرورى بيان كرد.
 توســعه شــبكه پايش دريايى سيستان و بلوچســتان و ايجاد شبكه رادارى 

هواشناســى در بندر چابهار از جمله زيرساخت هاى مورد نياز منطقه است.

كاهش  زمينه  در  شازند  پتروشيمى   
آالينده ها يك الگو براى همه صنايع است

بخارات هيدروكربنى  آورى  پروژه جمع 
پروژه  عنوان  با  شازند  پتروشيمى  شركت 
كهاب (VRU) با حضور آقازاداه استاندار 
شازند،  شهرستان  فرماندار   ، مركزى 
پتروشيمى  مديرعامل  ولدخانى  مهندس 
شازند و جمعى از مسئولين استان مركزى 
و شهرستان شازند افتتاح و به بهره بردارى 

رسيد.
 ، مركزى  استان  خبرآنالين  گزارش  به 
آقازاده با حضور در واحد بازيافت بخارات 
شازند  پتروشيمى  مجتمع  هيدروكربنى 
پروژه جمع آورى بخارات هيدروكربنى اين 

مجتمع را افتتاح كرد.
استاندار مركزى در جريان بازديد از اين 
طرح از تالش ها و توانمندى متخصصين 
شركت به دليل راه اندازى اين پروژه مهم 

تقدير و تشكر نمودند.
و  استراتژيك  محصوالت  از  يكى 
طور  به  كه  شازند  پتروشيمى  ارزشمند 
متوسط روزانه حدود يك هزار تن توليد مى 
 A92 شود تركيبات هيدروكربنى از قبيل
PGH ,A80, مى باشد كه درحال حاضر 
بخش عمده اين محصوالت به كشورهاى 
منطقه صادر مى گردد كه محصوالت ياد 
شده به صورت مايع و به وسيله تانكرهاى 

حمل و نقل جاده اى بارگيرى مى شود.
دريچه  طريق  از  بارگيرى  هنگام  به   
توجهى  قابل  مقدار  مخزن  باالى  هاى 
دريچه  باالى  از  هيدروكربنى  بخارات 
كه  مى گردد  منتشر  اطراف  هواى  در  ها 
تشكيل  مواد  درصد  تركيب  به  توجه  با 
مواد  (اين  الذكر  فوق  محصوالت  دهنده 
انفجار  انتشار،  قابليت  هيدروكربنى) 
انتشار در محيط  و  ،اشتعال، آتش سوزى 
را مى تواند به همراه داشته باشد. همچنين 

انتشار بخارات هيدروكربنى باعث هدررفت 
مقادير قابل توجهى تركيبات ارزشمند مى 
گرديد كه تقريباً حدود دو هزار ليتر در روز 
محاسبه  مى گردد. با اجراى طرح احداث 
واحد VRU جمع آورى ايمن و بازيافت 
بخارات هيدروكربنى در مجتمع پتروشيمى 
شازند به تصويب رسيد و عمليات اجرايى 

آن آغاز گرديد.
براى اجراى اين طرح كه مدت دو سال 
يك  ميزان  انجاميد  طول  به  شش ماه  و 
ميليون و يكصد هزار يورو سرمايه گذارى 
ريال  ميليارد  پنج  و  بيست  و  ارزى 
سرمايه گذارى ريالى انجام گرفت كه اين 
و  زيست  محيط  حفظ  راستاى  در  هزينه 
اجراى مسئوليت هاى اجتماعى بوده است 
ارشد  مديريت  ويژه  هدف  و  رويكرد  كه 

پتروشيمى شازند را محقق ساخته است. 
طراحى، نظارت و اجراى اين طرح تحت 
تالش  و  توسعه  طرح هاى  امور  مديريت 
مجدانه و همكارى كارشناسان متخصص 
پتروشيمى  شركت  مختلف  هاى  بخش 

شازند به سرانجام رسيده است.
اندازى  راه  با  شازند  پتروشيمى  شركت 
ليتر   1،5 حدود    (VRU) كهاب  پروژه 
مواد هيدروكربنى به ازاى هر متر مكعب 
محصول مايع در حال بارگيرى را بازيافت 
خواهد نمود كه اين اقدام در جهت صيانت 
از محيط زيست و پاكى محيط پيرامونى و 
داشته  اساسى  نقش  رعايت صرفه جويى 
آلودگى  اينكه كنترل و كاهش  و مضافاً  
هوا و حفظ اكوسيستم هاى منطقه نقش 

بسزايى را ايفا مى نمايد.
شركت  كهاب  پروژه  افتتاح  حاشيه  در 
پتروشيمى شازند در جلسه اى كه با حضور 
مسئولين  از  جمعى  و  مركزى  استاندار 
جلسات  سالن  در  شهرستان  و  استان 
مهندس  شد،  برگزار  پتروشيمى  مجتمع 

ولدخانى مديرعامل پتروشيمى شازند گفت 
: على رغم تشديد تحريم هاى ظالمانه بين 
بر  فشار  تحميل  و  در سال جارى  المللى 
ساير  با تالش  صنايع كشور، خوشبختانه 
استاندارى  ويژه  همكاران و حمايت هاى 
مركزى، شركت پتروشيمى شازند در سال 
بينى  پيش  و  داشته  مناسبى  98 عملكرد 
مى شود فروش اين شركت تا پايان سال 
كه  برسد  ريال  ميليارد   65000 حدود  به 
محسوب  ركورد  يك  فروش  ميزان  اين 

مى شود.
نشان ساختند شركت  مديرعامل خاطر 
با   98 ماه  مرداد  در  شازند  پتروشيمى 
انجام موفقيت آميز تعميرات اساسى خود 
براى اولين بار در كشور به دانش فنى و 
تكنولوژى توربو كمپرسورهاى الفين دست 
يافت و اين موفقيت ها با تكيه بر دانش و 
تخصص كارشناسان اين شركت و بدون 
حضور متخصصين خارجى صورت پذيرفت 
و اين شركت آماده ارائه دانش و تجربيات 
تعميرات اساسى خود به ساير مجتمع هاى 

پتروشيمى كشور مى باشد. 
به صادرات شركت گفت:  اشاره  با  وى 
اين  فراوان  هاى  پيگيرى  و  ها  تالش  با 
در  را  خود  صادراتى  بازارهاى  شركت 
داده  گسترش  ميانه  آسياى  كشورهاى 
داخلى، صادرات  بازار  نياز  تامين  و ضمن 
 200 به   98 سال  در  شازند  پتروشيمى 

ميليون دالر خواهد رسيد.
فعاليت  به  اشاره  با  ولدخانى  مهندس 
مسئوليت  تحقق  زمينه  در  شركت  هاى 
زيست  هاى  پروژه  و  اجتماعى  هاى 
آورى  جمع  پروژه  اجراى  به  محيطى 
گفت:   (VRU) هيدروكربنى  بخارات 
روزانه نزديك به 1000 تن از محصوالت 
هيدروكربنى از مجتمع بارگيرى مى شود 
آزاد  اين بخارات در فضاى  از  كه بخشى 

پروژه  اين  اجراى  با  كه  گرديده  منتشر 
به  و  آورى  جمع  شده  منتشر  بخارات 
محصول تبديل مى شود. همچنين پروژه 
طرح توسعه واحد اتوكسيالت نيز در آينده 
كه  رسيد  بردارى خواهد  بهره  به  نزديك 
اين  توليد  افزايش  شاهد  آن  اجراى  با 

محصول خواهيم بود.
مديرعامل پتروشيمى شازند در پايان به 
جذب نيروهاى بومى در پتروشيمى شركت 
و  همكارى  با  گفت:  و  داشت  اشاره  نيز 
استان  مسئولين  با  شركت  خوب  تعامل 
و شهرستان ظرف دو سال و نيم گذشته 
اين  در  بومى  نيروى  نفر   1000 از  بيش 
برنامه  با  شركت جذب شدند و همچنين 
ريزى هاى صورت گرفته موضوع جانشين 

پرورى نيز در حال انجام است.
در ادامه مهندس آقازاده استاندار مركزى 
ها  تالش  از  تقدير  ضمن  سخنانى  در 
و  كاركنان  روزى  شبانه  هاى  فعاليت  و 

مديران شركت پتروشيمى شازند گفت: 
و  اقتصادى  سخت  شرايط  رغم  على 
شاهد  المللى  بين  ظالمانه  هاى  تحريم 
خوبى  بسيار  اقتصادى  و  علمى  مديريت 
پتروشيمى  شركت  اهداف  پيشبرد  در 
شازند هستيم و همواره اخبار بسيار خوبى 
از دستاوردها و موفقيت هاى اين شركت 

منتشر مى شود.
استاندار مركزى با اشاره به افتتاح پروژه 

كهاب پتروشيمى شازند گفت :
هاى  گام  از  يكى  پروژه  اين  اجراى   
صنعت  راستاى  در  شركت  اين  بزرگ 
سبز بودن مجتمع پتروشيمى شازند است 
و مردم استان بدانند كه پتروشيمى شازند 
در زمينه كاهش آالينده ها، سبز بودن و 
بخش هاى محيط زيست عملكرد بسيار 
عنوان يك  به  تواند  مى  و  داشته  موفقى 

الگو براى همه صنايع باشد.

پتروشيمى شازند در زمينه كاهش آالينده ها يك الگو براى همه صنايع است

رئيس سازمان صنعت،   : نوشت  ايرنا 
گفت:  بوشهر  استان  تجارت  و  معدن 
در  استان  اين  ميزان صادرات غيرنفتى 
ميعانات  احتساب  بدون  ماه گذشته   10
افزايش  درصد   25 وزنى  نظر  از  گازى 

نشان مى دهد.
ميزان  افزود:  حسينى   حسين  سيد 
سال  10ماهه  در  شده  انجام  صادرات 
جارى از گمركات استان از نظر ارزشى 
27 درصد كاهش نشان مى دهد و علت 
اين كاهش اصالح قيمت پايه كاالهاى 

صادراتى است.
وى بيان كرد: اگر بر اساس مفاد ماده 
قيمت  اصالح  گمركى  امور  قانون   16
بود  نشده  انجام  صادراتى   اقالم  پايه 
ميزان صادرات از نظر ارزشى هم داراى 
افزايش قابل توجهى بود، اما در راستاى 
رفع مشكالت صادركنندكان جهت رفع 
كاالهاى  پايه   قيمت  ارزى،  تعهدات 
صادراتى  اصالح شد و اين اتفاق باعث 
كاهش ارزشى  صادرات غير نفتى شد.

ارقام وارداتى  حسينى بدون اشاره به 
ماه   10 در  بوشهر  استان  گفت:  استان 
وزنى  نظر  از  واردات  بخش  در  گذشته 
بيانگر  اين  و  داشته  كاهش  ارزشى  و 
و  داخلى  توليدات  از  حمايت  سياست 

مديريت واردات است.
واگذارى ميز قطر به استان بوشهر

مسئوليت  واگذارى  به  اشاره  با  وى 
ميز قطر به استان بوشهر ازهفته گذشته 
انجام  اختيار  تفويض  به  توجه  با  گفت: 
دستگاه هاى  همه  استان  اين  به  شده 
بخش  اين  در  بايد  مسئول،  اجرايى 
داشته  را  الزم  همكارى  و  مساعدت 

معدن  صنعت،  سازمان  باشند.رئيس 
كرد:  اضافه  بوشهر  استان  تجارت  و 
و  انقالب  معظم  رهبر  تاكيد  براساس 
در   ، دولت  و  صمت  وزارت  سياست 
كشور   15 نفتى  غير  صادرات  بخش 
همسايه  و 2 كشور چين و هند به عنوان 
مد  اسالمى  جمهورى  صادراتى  هدف 
نظر هستند كه در اين خصوص اهداف 
مذكور  كشورهاى  به  صادرات  كمى 
براى سال جارى و سال هاى 1399 و 

1400 تدوين وتعيين شده است.
صادرات  ميزات  شد:  يادآور  حسينى 
غيرنفتى از استان بوشهر به كشور قطر 
در 10 ماه گذشته 121ميليون دالر بوده 
است كه اين ميزان صادرات نسبت به 
از  مدت مشابه سال گذشته 42 درصد 
وزنى  نظر  از  درصد   24 و  نظرارزشى 
است  درحالى  اين  است  داشته   رشد 
 97 96و  سال هاى  در   ميزان  اين  كه 

دالربوده  ميليون   117 و   72 ترتيب  به 
است.

ميزان  بيشترين  كرد:  تاكيد  وى 
صادرات به كشور قطر از شهرستان دير 

استان بوشهر انجام مى شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
توجه  با  گفت:  بوشهر  استان  تجارت 
توسعه  متانول،  طرح هاى  اجراى  به 
و  ماهى  توليدى  گلخانه ها، محصوالت 
ميزان  مى شود  پيش بينى  آبزى پرورى 
صادرات به كشور قطر در سال جارى به 
140 ميليون دالر برسد و در سال هاى 
اهداف  ترتيب  به  نيز   1400 و   1399
پيش  دالر  ميليون   180 و   160 كمى 

بينى شده است.
در  پيشرو  استانهاى  از  بوشهر  استان 

ثبت سفارش است
وى در بخش ديگرى از سخنان خود 
سال  گفت:  سفارش  ثبت  خصوص  در 

بانك  از  ارز  تخصيص  موضوع  گذشته 
از  ادامه  به وزارت صمت و در  مركزى 
سازمان هاى  به  وزارت خانه  اين  طرف 

صمت  استان ها واگذار شده است.
حسينى اضافه كرد: استان بوشهر بعد 
از استان هاى تهران، البرز، قزوين، تبريز 
از استان هاى پيشرو  و خراسان رضوى 

در ثبت سفارش بوده است.
هفت  اساس  براين  يادآورشد:  وى 
مدت  اين  در  درخواست   636 و  هزار 
ثبت شده كه ميانگين رسيدى شده به 
درخواست   30 روزى  درخواست ها  اين 

بوده است.
حسينى گفت: تا آخر دى ماه سه هزار 
و 834 فقره از اين درخواست ها معادل 
يورو  ميليون  ارزش 629  به  61 درصد 
 46 ارزش  نظر  از  كه  است  شده  تائيد 
درصد است. وى ادامه داد: 2هزارو 524 
سفارش  ثبت  درخواست هاى  از  فقره 
معادل 39 درصد به ارزش 735 ميليون 
يورو نيز به دليل اينكه معادل آنها توليد 

داخل ويا سابقه ثبت داشته رد شده اند.
تالش مى شود كارت هاى بازرگانى به 

صورت سيستمى انجام شود
حسينى اضافه كرد: با توجه به مصوبه 
اخير دولت و تغييراتى كه ايجاد شده به 
زودى موضوع اعتبار سنجى و رتبه بندى 
اعتبارى  كارت هاى بازرگانى عملياتى 
به  يادآورشد:  همچنين  شد.وى  خواهد 
زودى ميز ملى پتروشيمى و كودشيمايى 
شركت هاى  از  يكى  ميزبانى  به 
يكى  با حضور  و  در عسلويه  پتروشمى 
از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت  

برگزار خواهد شد.

شهرستان

سيستان و بلوچستان و پايين ترين 
آمار طالق در كشور  

صدا و سيما نوشت : آمار طالق در سيستان و بلوچستان هفت دهم در هزار است 
كه يك و نيم در هزار از ميانگين كشورى كمتر است.

معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى سيستان و بلوچستان در 
جلســه پيشگيرى از وقوع جرم اســتان در زاهدان با بيان اين مطلب گفت : آمار 

طالق در كشور 2 و دو دهم در هزار است.
حميديان افزود : امســال 26 هزار و 24 مورد ازدواج در استان و دو هزار و 561 

مورد طالق ثبت شده است. 
وى گفت: در سال جارى 60 جلسه توجيهى در مناطق مختلف استان با حضور 
كارشناســان مجرب و آموزش ديده براى بيش از هزار و 800 زوج جوان برگزار 

شده كه تاثير بسزايى در كاهش آمار طالق داشته است.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همچنين پيگيرى 
شناسنامه دار شدن افراد فاقد هويت اجراى طرح هاى مشترك با بهزيستى و صدا 
و سيما را براى كاهش معضالتى مانند طالق اعتياد به مواد مخدر و بدرفتارى با 

كودكان از ديگر اولويت هاى اين معاونت بيان كرد.
ميهنى مديركل امور اجتماعى اســتاندارى سيســتان و بلوچستان هم در اين 
نشست از اجراى طرحى به نام  سامان  براى ارتقاى امنيت و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى به صورت پايلوت در اســتان خبر داد و گفت : در اين طرح تالش براى 
رفع آســيب هاى روحى و روانى است كه با همكارى بهزيستى و دانشگاه علوم 

پزشكى اجرا خواهد شد.

استاندار قزوين از سه واحد توليدى 
بازديد كرد  

اســتاندار قزوين به همراه معاون اقتصادى و جمعى از مديران اســتانى از 
واحد توليدى ايران چســب، الغرى و توربو كمپرســور مستقردر شهر صنعتى 

البرز بازديد كرد.
در راســتاى حمايت از رونق توليد، هدايت اهللا جمالى پور اســتاندار قزوين 
به همراه قبادى معاون اقتصادى اســتاندار مستقردر شهر صنعتى البرز بازديد 

كرد.
به گزارش خبرگــزارى خبرآنالين از قزوين؛ در راســتاى حمايت از رونق 
توليد، هدايت اهللا جمالى پور استاندار قزوين به همراه قبادى معاون اقتصادى 
اســتاندار،نصيرى فرماندار شهرستان البرز، نبيل رئيس سازمان صمت، خانپور 
مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى، عليخانى مدير كل جذب و حمايت 
از ســرمايه گذارى، زكى زاده مديركل امور اقتصادى استاندارى، آموزگار مدير 
كل حوزه اســتاندار و جمعى از مديران بانكى و اقتصادى اســتان از شركت 
ايران چســب توليدكننده انواع نوار چسب پالستيكى و محصوالت پالستيكى 
با اشتغالزايى 283نفر، شــركت الغرى توليدكننده انواع نوار چسب برق، فيلم 
پالستيكى چند اليه با اشــتغالزايى 211نفر و شركت سازنده توربو كمپرسور 
توليد كننده انواع توربو كمپرســور و الكترو توربو كمپرســور با اشــتغالزايى 
255نفــر بازديد كرد و از نزديك در جريان رونــد توليدات اين مجموعه قرار 

گرفت.
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 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: وانت بارهای شهری بنزینی ساماندهی شده دارای پروانه معتبر و 
اسناد حمل، از ابتدای اسفند از سهمیه سوخت مجزا برخوردار می شوند.

به گزارش روز پنجشنبه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد افزود: وانت بارهای بنزین سوز دارای پروانه فعالیت معتبر در سامانه مدیریت مرکزی حمل 
ونقل شهری )به نشانی WWW.UTCMS.IR( که اطالعات آنها توسط شهرداری ها یا اتحادیه های صنفی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه یادشده ثبت 

شده باشد، از اسفندماه ۱۳۹۸، از اعتبار ریالی سهمیه سوخت بنزین برخوردار می شوند.

وانت بارهای ساماندهی شده 
سهمیه سوخت مجزا می گیرند

اجتماعی  

زیست محیطی«  یا »هنر  آرت«  »اکو  از  تعریفی  ارائه  با  الزهرا  دانشگاه  استاد 
گفت: این مفهوم به معنای یک جنبش هنری معاصر با موضوعات زیست محیطی 
است که هنرمند پس از ورود به طبیعت و بررسی مشکالت آن برای رفع آنها 

اقدام می کند.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 
با موضوع  اولین نشست تخصصی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
زیستگاه ما و هنر معاصر با بیان دغدغه های محیط زیستی در هنر معاصر برگزار 
شد. عضو هیات علمی گروه نقاشی دانشگاه الزهرا در ابتدای سخنان خود درباره 
اکو آرت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هدف از اکو آرت بررسی مشکالت طبیعت و 
تالش برای رفع آن است. اکو آرت یک جنبش هنری معاصر است که موضوعات 
زیست محیطی دارد و هنرمند پس از ورود به طبیعت و بررسی مشکالت آن جهت 

رفع مشکالت اقدام می کند.
نقشی که هنرمندان معاصر در شاخه اکو آرت می توانند در آگاهی دادن به مردم 
درباره محیط زیست ایفا کنند، بسیار پررنگ است. اکو آرت بر ماده مشخص یا 
رسانه ای خاص مثل مجسمه، نقاشی و... تأکید ندارد و آثار به وجود آمده در این 

شاخه بسیار وسیع و گسترده هستند.
الهه پنجه باشی با اشاره به چالش های چند نشان تجاری مطرح پوشاک، غذا 
که موجب صدمه به محیط زیست شدند و سپس برای بهبود آن تالش کردند، 
از  با استفاده  اقیانوس ها  آلودگی  به  گفت: نشان آدیداس برای جلب توجه عموم 
پالستیک هایی که از اقیانوس جمع شده بود؛ کفش ساخت. این کفش توسط یک 
قهرمان ورزش دومیدانی استفاده و پس از مدال آوردن او، توجه بسیاری مردم به 

موضوع آلودگی اقیانوس ها جلب شد.
وی با اشاره به زمان طوالنی تجزیه پالستیک در طبیعت گفت: هنرمندان اکو 
اعتراض  تا  اثر هنری خلق می کنند  بین نمی روند  از  لوازمی که  با همین  آرت 
خود را به تولید آنها اعالم کنند. زباله های بازیافتی ابزاری برای خلق اثر هنری 
هستند و به عنوان مثال اوا گات هنرمندی است که تمام یک فضا را با بطری 

پالستیکی پر می کند.
این مدرس دانشگاه افزود: در سال های گذشته مرجان های کف اقیانوس رنگی 
مایل به صورتی داشتند اما سال هاست رنگ آنها از بین رفته و سفید شده اند. سال 
دیگر  معرفی شد، درحالی که  به عنوان رنگ سال  گلبهی مرجانی  گذشته رنگ 
مرجان به آن رنگ در دنیا وجود ندارد. به همین دلیل آن را به عنوان رنگ سال 

انتخاب کردند تا اعتراض و هشداری به این موضوع باشد.
انسان معاصر با سرعت باال در حال تخریب محیط زیست است و در سال های 
پر  پالستیک  از  جهانی  نقشه  زیرا  نمی ماند؛  باقی  اقیانوس ها  از  چیزی  آینده 
پالستیک  از  باید  می توانیم  که  جایی  تا  می شود  گفته  دلیل  همین  به  می شود. 

کمتر استفاده کنیم.
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از ۲۹ بهمن کار خود را آغاز کرده 
است و تا ۵ اسفند در موسسه فرهنگی هنری صبا  واقع در خیابان طالقانی، ابتدای 

خیابان برادران مظفر برگزار می شود.

 
 

تمام دستگاه ها مکلف به اجرای قانون 
هوای پاک هستند  

 مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: قانون هوای پاک سه سال است 
که تصویب شده و تمام دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. 

احمد قاسمی روز چهارشنبه در چهل و سومین کار گروه ملی کاهش آلودگی 
هوا افزود: آلودگی هوا یکی از موضوعات مهمی است که موجب نارضایتی مردم 
ادامه داد: بر اساس قانون  شده است. مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور 
هوای پاک تولید سوخت استاندارد وظیفه وزارت نفت است و مکلف است به این 

وظیفه خود عمل کند. 
وی اظهارداشت: سه سال از تصویب قانون هوای پاک می گذرد و با توجه به 
از سوی دستگاه های اجرایی جدی گرفته شود  باید اجرای مفاد آن  شرایط هوا 
از  توصیه  جای  به  باید  نظارتی  نهاد  عنوان  به  محیط زیست  حفاظت  سازمان  و 

نهادهای اجتماعی آبی بخواهد که قانون را رعایت کنند. 
مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک 
تولید سوخت استاندارد وظیفه وزارت نفت است و مکلف است به این وظیفه خود 

عمل کند. 
آن  گوگرد  حد  اینکه  و  می شود  محسوب  سوخت  مازوت  اگر  افزود:  قاسمی 
که  است  یا خیر، جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست  است  غیراستاندارد 
باید آن را اندازه گیری و اعالم کند و در آن صورت ما وزارت نفت را مکلف به 

اصالح سوخت می کنیم. 
مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور تاکید کرد: باید با دستگاه هایی که 

قانون را اجرا نمی کنند با جدیت برخورد شود زیرا سالمت مردم در میان است.

اندیشه سبز

»اکو آرت«؛ جنبش هنری برای توجه 
به مشکالت زیست محیطی

طراحی برنامه کنترل طالق بهزیستی برای ۵ سال بعد از ازدواج

سفیر چین در تهران: ملت چین در کنار ملت ایران می ایستند

زنان، پرورنده زیست بانان آینده

 مدیر کل سازمان غذا و دارو :

مردم گرانفروشی ماسک را از طریق 
سامانه ۱۹۰ اطالع رسانی کنند

خبر

رئیس کنگره کشوری سوختگی:
راه حل مشکل سوختگی در کشور 

پیشگیری است
 رئیــس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران ســوخته، به تشــریح وضعیت 
نامناسب سوختگی در کشور پرداخت و گفت: راه حل مشکل سوختگی در کشور، 

از پیشگیری می گذرد.
محمد جواد فاطمی در نهمین کنگره کشــوری سوختگی در مرکز همایش های 
رازی تهران، با اشــاره به چاپ کتاب »پیشگیری از سوختگی، داستان موفقیت 
هــا«، افزود: این کتــاب بهترین مرجع برای آموزش و آشــنایی با راهکارهای 
پیشــگیری از ســوختگی اســت. همچنین، این کتاب می تواند برای کارهای 

تحقیقاتی در این زمینه مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد.
رئیس نهمین کنگره کشــوری ســوختگی، یادآور شــد: کتاب پیشــگیری از 
سوختگی، با حداقل قیمت چاپ شده و توزیع گسترده آن می تواند به پیشگیری 

از سوختگی در کشور کمک کند.
فاطمی با عنوان این مطلب که برای حل مشــکل بزرگ ســوختگی در کشور 
نیازمند چند فاکتور هســتیم، ادامه داد: داشتن فرهنگ قوی ارتقا یافته که مردم 
بدانند چگونه از بروز سوختگی پیشگیری کنند و اینکه با بیماران سوخته چگونه 

رفتار کنند. همچنین، انتقاد قدرتمند می خواهیم که به سوختگی کمک کند.
وی افزود: دولت کارآمد به همراه وزارت بهداشــت به روز و پیگیر قانون مداری 

برای پیشگیری از سوختگی الزم داریم.
فاطمی با عنــوان این مطلب که در حال حاضر هیچ کــدام از این فاکتورها را 
نداریم، گفت: در چنین شــرایطی، ســالیان دراز با مشــکل سوختگی در کشور 

مواجه خواهیم بود.
رئیس نهمین کنگره کشوری سوختگی، در عین حال تاکید کرد: حل مشکالت 
سوختگی، همه جانبه است و می دانیم که اگر همه کمک کنیم، می شود مشکل 

سوختگی را حل کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران ســوخته، بر اســتفاده از ظرفیت 
نهادهای مردمی در پیشگیری از سوختگی در کشور تاکید کرد و افزود: نهادهای 
مردمی، در جایی که نمی شو با کمک دولت ها مشکالت را حل کرد، می توانند 

موثر باشند.
فاطمی اظهار داشــت: انجمن حمایت از بیماران ســوخته، امیدوار است روزی 
بتواند در کاهش ســوختگی و درمان بهتر بیماران ســوخته و همچنین زندگی 

راحت تر برای آنها، موثر باشد.

 ۱۳ نکته کلیدی برای جلوگیری از ابتال به کرونا
  

براســاس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم شســت و شوی دست ها بهترین 
راهکار برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا است.

در گزارش دانشــگاه علوم پزشکی قم که نســخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار 
گرفته، ۱۳ راهکار کلیدی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا به شــرح زیر 

پیشنهاد شده است: 
۱- ویروس کرونا، عمدتَا از راه دهان، بینی، چشــم و گوش وارد بدن می شود. 
بنابر این دســت هایتان را قبل از شست و شوی کامل با آب و مایع دستشویی 

به این ۴ قسمت بدن نزنید.
۲- هر روز چندین بار دست هایتان را با آب و مایع دستشویی و هر بار به مدت 
نیم دقیقه با دقت بشویید. اگر مایع یا ژل ضدعفونی کننده هم بزنید، بهتر است.

۳- همراه تان یک مایع ضدعفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط های 
عمومی مانند مترو و خیابان و ... که دسترســی ســریع به آب و مایع دستشویی 

ندارید، بعد از تماس با افراد و اشیاء، مدام دست هایتان را ضدعفونی کنید.
۴- اگر نزدیک شــما، کســی سرفه با عطســه کرد، فوری دهان و بینی تان را 
ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شــوید، چون یکی از راه های انتقال 

کرونا، تنفس است.
۵- اگر مســوول اشیائی هســتید که دســت های افراد مدام با آنها در تماس 
است، آنها به کرات ضدعفونی کنید؛ مانند دستگیره های در، ستون های فلزی 
اتوبــوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل، آنها را می گیرند، پیشــخوان بانک 
ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانســور و خودپردازها ، 

نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و غیره.
همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیائی دست نزنید و اگر هم زدید - 
که اکثراً ناگزیر هستید - دست های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید و قبل از 

شست و شو، به آن ۴ قسمت بدن که در بند اول گفتیم، دست نزنید.
۶- دست دادن و روبوسی را به حداقل ممکن برسانید.

۷-  بالفاصله بعد از ورود به خانه، دست های خود را بشویید و ضدعفونی کنید. 
این را از همــه اعضای خانواده بخواهید. همچنین در محل کار نیز با همکاران 

چنین قراری بگذارید.
۸- سیســتم ایمنی بدن تان را با خوردن ویتامین C ، میوه ها ، ســبزیجات و 
داروهــای تقویتی، ارتقا دهید. خوردن روزانه یک لیوان "آب ولرم + آب لیموی 

تازه + یک قاشق عسل طبیعی" توصیه می شود.
۹-  میوه ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع ظرفشویی بشویید.

۱۰ غذای آلوده از راه های انتقال کروناست. از خوردن غذا و مایعات در جاهای 
غیر مطمئن جدا خودداری کنید.

۱۱- غذاهایتان کامال پخته شــود. بنابراین از خوردن غذاهای نیم پز مانند تخم 
مرغ عسلی، استیک نیم پز یا آبدار خودداری کنید.

تاکید می شود مرغ و گوشت قرمز و شیر را خوب بجوشانید و کامل بپزید.
۱۲-  مسواک تان را مدام با مایع دستشویی بشویید و ضدعفونی کنید.

۱۳- تا حد امکان در خانه بمانید، اگر بیرون رفتید بکوشــید به جاهای شــلوغ 
نروید و مدام دست هایتان را ضدعفونی کنید.

در پی فوت دو بیمار مشکوک به ابتال به کرونا در قم، قرارگاه پدافند زیستی قم 
با حضور استاندار و معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل 
شد و برنامه های مختلف برای کنترل و مراقبت های الزم صورت گرفته است.

در همین ارتباط مدارس، دانشگاه ها و مراکز حوزه های علمیه قم روز پنجشنبه 
و همچنین فردا شنبه تعطیل شدند.

مسووالن مختلف کشوری و اســتانی با تاکید بر ضرورت بیش از پیش رعایت 
نکات و توصیه های بهداشــتی در خصوص بیماری کرونا، از تالش همه جانبه 

برای مهار و کنترل آن خبر داده اند.

 مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
طراحی  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
دیگر  کنار  در  طالق  کنترل  برنامه 
خبر  زمینه  این  در  موجود  برنامه های 
ارتقای  برنامه  این سازمان  داد و گفت: 
خانواده  بنیان  تحکیم  و  زندگی  کیفیت 
و پیشگیری و کنترل طالق را طراحی 
کرده که می تواند پنج سال بعد از ازدواج 

را پوشش دهد.
بهزاد وحیدنیا روز شنبه در گفت وگو 
ایرنا افزود: این برنامه برای  با خبرنگار 
پیشبرد، به پشتیبانی و تامین منابع نیاز 
این  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  دارد 
وزارت  به  برنامه  این  و  توجیه  زمینه 

کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: طی این برنامه، عوامل 
محافظ در برابر آسیب طالق شناسایی 
بهزیستی  مداخله ای  برنامه  در  و  شده 

قرار می گیرد.

روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
کرد:  اضافه  کشور  بهزیستی  سازمان 
از  پیشگیری  برای  بهزیستی  فعالیت 
جمله  از  محور  چند  بر  مبتنی  طالق 
آموزشی  اقدامات  است؛  آموزشی  محور 
است؛  نیاز  مورد  رویکردهای  بر  متکی 
بهزیستی،  مراکز  اکنون  مثال  طور   به 
آموزش های پیش از ازدواج را مبتنی بر 
استانداردهای آموزشی جهانی، ایرانیزه و 

معرفی کرده است.
بهزیستی  سازمان  افزود:  وحیدنیا 
میزان  کاهش  و  کنترل  برای  کشور 
را  روانشناختی  خدمات  ارائه  طالق، 
مراکز  برای  و  داده  توسعه  کشور  در 
تخصصی ازدواج و خانواده، مجوز صادر 
با  را  همکار  مراکز  همچنین  کند.  می 
مراکز قضایی و دعاوی خانواده تقویت 
می  ارائه  آموزشی  های  برنامه  و  کرده 

کند.

بهزیستی  سازمان  داشت:  اظهار  وی 
موثر  افرادی که سرپرست  برای  کشور 
جدی  حمایتی  های  برنامه  نیز  ندارند 
دارد و نگاه اجتماع محور به برنامه ریزی 
ها اضافه شده تا برآن اساس خانواده را 
در تعامل با محیط اطراف فعال کرده و 
افراد را تبدیل به انسان های تاثیرگذار 

کند.
امورروانشناختی  و  مشاوره  مدیرکل 
سازمان بهزیستی کشور گفت: مسئولیت 
محور  اجتماع  برنامه  در  افراد  اجتماعی 
نیازهای  به  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
فرزندپروری،  مانند  خانواده  اجتماعی 
و  بلوغ  دوره  به  مربوط  آگاهی  انتخاب، 
نوجوانی و زندگی زوج ها در پنج سال 

اول زندگی، پرداخته شده است.
سازی  بومی  به  اشاره  با  وحیدنیا 
افزود:  روانشناختی  و  آموزشی  اقدامات 
حال  در  کشور  تمام  در  ها  برنامه  این 

انجام است و برای اولین بار در کشور، 
نیازهای بومی، پایه محور طرح آموزشی 
براساس  ها  آموزش  تا  گیرد  می  قرار 

نیازهای افراد بومی باشد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون سه هزار و 
۱۵۹ مرکز مشاوره سالمت روان محلی 
و ۵۶۰ مرکز در تعامل با قوه قضائیه در 

کشور فعالیت دارند.
وحیدنیا همچنین از راه اندازی سامانه 
داد که  روانشناسان خبر  مداوم  آموزش 
مراکز  متمرکز  نظارتی  سیستم  تنها 
زیرساخت  و  است  تخصصی  مداخالت 

آن در ۲۶ استان فراهم شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
برنامه  الیحه  راستای  در   ۹۵ سال 
کشور  بهزیستی  سازمان  توسعه،  ششم 
و  کنترل  راستای  در  کردند  مکلف  را 
طی  درصد   ۲۰ به  طالق  نرخ  کاهش 

پنج سال آینده اقدام کند.

در  کرد:  تاکید  تهران  در  چین  سفیر 
مبارزه با کووید-۱۹، ملت چین در کنار 

ملت ایران می ایستند.
کاربری  حساب  در  هوا«  »چانگ 
با  مبارزه  »در  نوشت:  توئیتر  در  خود 
ملت  کنار  در  چین  ملت  کووید-۱۹، 

ایران می ایستند.«
سفیر جمهوری خلق چین در ایران در 
ایران و  پرچم   از  توییت خود تصاویری 
بر  مبنی  سعدی  شعر  همچنین  و  چین 
در  که  یکدیگرند  اعضای  آدم  »بنی 
آفرینش ز یک گوهرند« را منتشر کرده 

است.   به گفته وزیر بهداشت، درمان و 
تعداد مبتالیان قطعی  آموزش پزشکی، 
به ویروس کرونا در ایران پنج نفر است 
که شامل دو فوتی، دو بیمار بستری در 
قم و یک پزشک که از اراک به قم رفته 

است.

زنان و مادران در حفظ محیط  نقش 
زیست بر هیچ فردی پوشیده نیست اما 
زنان،  نقش  مهمترین  و  ترین  اصلی 
فرزندانی  تربیت  و  نو  نسلی  پرورش 
است که زیست بانان آینده باشند، نقشی 
که با انتقال فرهنگ زیست محیطی به 

اکران عمومی خواهد رسید.
محیط زیست مقوله ای مهم در جامعه 
فانتزی  حالت  از  که  است  امروزی 
اما  است،  یافته  محوریت  و  شده  خارج 
توسعه بی رویه زنگ خطر تخریب آن 
را به صدا در آورده است که به اعتقاد 
برخی کارشناسان، استفاده از پتانسیل و 
توانمندی های زنان می تواند در کاهش 
این تخریب تاثیرگذار باشد. چرا که زنان 
نخستین مربیان کودکان و خانواده خود 
فرهنگی  فضای  ایجاد  در  که  هستند 
نقش  خانه  در  زیست  محیط  دوستدار 
موضوع  این  اهمیت  در  دارند.  اساسی 
همین بس که آخرین روز از هفته زن 
و بزرگداشت مقام زن، به »زن، اصالح 
زیست«  محیط  حفظ  مصرف،  الگوی 

نامگذاری شده است.
درست  رفتاری  های  شیوه  ارائه 
می  که  است  مادر  بخصوص  والدین 
تواند الگوی فرهنگی و رفتاری مناسبی 
محیط  از  حفاظت  در  فرزندان  برای 
زیست باشد. او است که در ساده ترین 
آموزد  می  کودک  به  آموزشی  اقدامات 
یا  شهر  در  اتومبیل،  شیشه  از  را  زباله 
یا مسافرت  در محلی که برای گردش 
که  است  او  نریزند.  بیرون  است،  رفته 
و  گیاه  و  گل  با  دوستی  آموزد  می 
جانوران نشاط آور و خشونت علیه آنان 
ناخوشایند است و او است که وقتی پس 
یا  پرندگان  برای  جداگانه  را  غذا  مانده 
می  خانمان  بی  های  و سگ  ها  گربه 
برد، دوستی با حیوانات و احترام به سایر 

موجودات را به فرزندان می آموزد.

ملقب  مالح«  لقا  »مه  که  موضوعی 
مدیر  و  ایران  زیست  محیط  مادر  به 
آلودگی  با  مبارزه  زنان  جمعیت  عامل 
محیط زیست بر آن تاکید دارد و درباره 
فرزند  به  مادر  از  فرهنگ  این  اشاعه 
ایرنا  خانواده  و  زنان  حوزه  خبرنگار  به 
که  است  این  من  پیشنهاد  گوید:  می 
و  دوستانه  فضایی  پارک،  چندین  در 
تا  کنیم  ایجاد  کودکان  برای  صمیمی 
مادربزرگ  یا  مادر  کنار  بودن  بر  عالوه 
محیط  های  کتاب  شنیدن  از  خود، 
ببرند و به  زیستی در دل طبیعت لذت 
حفظ آن تشویق شوند. زیرا کودکان در 
پدران  روی  زمین،  پاس دارندگان  حکم 
حتی  و  گذاشته  تاثیر  هم  مادران  و 
می توانند از اثر ویران گری آن ها کاسته 

و پیشگیری کنند.
وی یادآور می شود: مادران و زنان را 
هستم  معتقد  که  چرا  دادم  قرار  مدنظر 
پرورنده   و  خود  آموزگار  نهاد  در  زنان 
هستند و به همین دلیل نقش اصلی را 
ایفا  زیست  محیط  حفظ  یا  تخریب  در 

می کنند.
شیوه  با  بان  محیط  نسلی  پرورش 

های آموزشی صحیح
کودکان  کردن  پذیر  مسوولیت 
چگونگی  و  زیست  محیط  برابر  در 
به  که  است  آن، ضرورتی  از  نگهداری 
به  امروز  آموزش  با  کارشناسان،  باور 
برای  بهتر  فردایی  تواند  می  کودکان، 
اما  زد  رقم  بشری  زیستگاه  یگانه  این 
و  آموزش  شیوه  کرد  فراموش  نباید 
محیط  از  حفاظت  در  سازی  فرهنگ 
زیست بسیار مهم است چرا که تجربه 
آموزشی  های  شیوه  از  اگر  داده  نشان 
از  فرزندان  تنها  نه  شود  استفاده  غلط 
والدین الگو نمی گیرند بلکه والدین به 
می  تبدیل  ها  آن  برای  الگو  ضد  یک 

شوند.

ضمن این که چنانچه فرهنگ زیست 
زنان،  و  مادران رسوخ کند  محیطی در 
آن  در  بشناسند،  را  اکوسیستم  قوانین 
میراث  این  توانند  می  بخوبی  صورت 
در  کنند.  منتقل  فرزندان  به  را  معنوی 
این باره، »محمد درویش« فعال محیط 
دلیل  به  زنان  اصوال  گوید:  می  زیست 
از خشونت فضایی که  ماهیت وجودی 
در آن قرار دارند، می کاهند، مقاومت در 
برابر سخنان درست را به شدت کاهش 
مجاب  نقش  توانند  می  و  دهند  می 
موثرتری  و  بهتر  شکل  به  را  کنندگی 

ایفا کنند
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 
ادامه می دهد: به همین علت است که 
در  زنان  نقش  بر  همیشه  ملل  سازمان 
کاهش خشونت و بهبود توان اکولوژیک 
سرزمین تاکید کرده است و زنان یکی 
از مهمترین سفرایی هستند که در حوزه 
صلح و محیط زیست استفاده می کند 
زیرا معتقد است در این حوزه می توانند 

کارآمدی زیادی داشته باشند.
درویش با یادآوری این که مهمترین 
مولفه های محیط زیستی مانند مصرف 

آب، پالستیک و انرژی اغلب در محیط 
خانه اتفاق می افتد، تاکید می کند: اگر 
حساس  ها  مولفه  این  به  نسبت  زنان 
مدیریت  خوب  را  آنها  بتوانند  و  باشند 
کنند می توانند عالوه بر کمک به حفظ 
محیط زیست، اثرگذاری زیادی هم در 
آینده محیط  اقتصاد خانواده و کشور و 

زیست داشته باشند.
هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر 
ضرت  تولد  با  همزمان   ۱۳۹۸ سال 
فاطمه )س( ۲۶ بهمن آغاز و ۲ اسفند 
این هفته  یابد. روزهای  ماه خاتمه می 
معنویت،  »زن،  عناوین  با  ترتیب  به 
ایرانی- زندگی  سبک  فاطمی،  سیره 
سالمت  خودباوری،  »زن،  اسالمی«، 
»زن،  اجتماعی«،  سرمایه  نشاط،  و 
اقتصاد  شکوفایی  زندگی،  و  کار  تعادل 
اجتماعی،  مسئولیت  »زن،  خانواده«، 
کارآفرینی، رونق تولید«، »زن، امید به 
»زن،  جامعه«،  و  خانواده  تعالی  آینده، 
شهروندی،  حقوق  اجتماعی،  عدالت 
اصالح  »زن،  و  سیاسی«  مشارکت 
زیست«  محیط  حفظ  مصرف،  الگوی 

نامگذاری شده است.

کنترل  تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر   
به مراجعه  اشاره  با  دارو  و  سازمان غذا 
ژل  و  ماست  تهیه  برای  مردم  پرتعداد 
و  ژل  گفت:  کننده  عفونی  ضد  های 
داروخانه ها  در  کافی  اندازه  به  ماسک 
توزیع شده است و هیچ کمبودی وجود 

ندارد.
غالمحسین  وبدا،  گزارش  به 
این خبر  اعالم  با  روز جمعه  مهرعلیان 
افزود: در روزهای اخیر شاهد مراجعه پر 
تعداد مردم برای تهیه ماسک، ژل ضد 
عفونی کننده دست و سطوح، الکل، پد 
الکلی و مکمل های دارویی به داروخانه 
ها هستیم که البته متاسفانه در مواردی 
شاهد اعتراض به همکاران نیز بوده ایم.

وی افزود: در سرکشی به تعداد زیادی 
و  تهران  شهر  سطح  داروخانه های  از 
شهرستان ها خوشبختانه، همکاران ما با 
رعایت اخالق حرفه ای اقالم مورد نیاز 
کننده  عفونی  ضد  ژل  )ماسک،  مردم 

متعارف عرضه  نرخ  به  را    )... و  دست 
می کردند.

به هماهنگی های  اشاره  با  مهرعلیان 
صورت گرفته با تامین کنندگان، اظهار 
توزیع  نیز  آتی  هفته  ابتدای  از  کرد: 
خواهد  صورت  اقالم  این  از  مناسبی 

گرفت و نگرانی برای تامین وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم در صورت 
را  موارد  و گرانفروشی،  مشاهده تخلف 
از طریق سامانه ۱۹۰ یا اپلیکیشن تیتک 
به  اسرع وقت  در  تا  کنند  اطالع رسانی 

آن رسیدگی شود.

شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور 
ابتدای شیوع آن به ۲۲۳۳ نفر  از  چین 
مبتال  نفر  هزار   ۷۵ از  بیش  و  رسیده 
ایران مسئوالن وزارت  داشته است. در 
به  مبتال  بیمار  دو  ابتالی  بهداشت 
ویروس کرونا را در روز چهارشنبه )۳۰ 

بهمن( تایید کردند.
وزیر  نمکی،  سعید  اعالم  اساس  بر   
اول   ( پنجشنبه  شامگاه  در  بهداشت 
اسفند(، تعداد موارد قطعی ابتال به این 
ویروس در ایران ۵ نفر است که شامل 
دو فوتی، دو بیمار بستری در قم و یک 
بیمار ) پزشک( در اراک است که البته 
پزشک بیمار از قم به اراک رفته است.

 ۲۴ تعداد  از  همچنین  بهداشت  وزیر 
بیمارستانها  مورد مشکوک به کرونا در 
خبر داد که به گفته او، پس از مشخص 
مورد  در  آنها  آزمایش  نتیجه  شدن 
می  رسانی  اطالع  افراد  این  وضعیت 

شود.



گرميهــا جهــان  در  عشــق  آتــش  از 
نرميهــا وفــا  در  جفــاش  شــير  وز 
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فارس نوشت: مسعود بارزانى رئيس منطقه كردستان عراق در مصاحبه اى 
اشغالگر در سرزمين هاى فلسطينى طرح  از موجوديت رژيم  ضمن حمايت 
ادعايى صلح آمريكا را در هر شكل و سياقى مناسب تر از مقاومت دانست.

معامله  طرح  درباره  عربى»  «اينديپندنت  روزنامه  با  گفت وگو  در  بارزانى 
وارد  تل آويو  با  آينده  در  عراق  كردستان  منطقه  آيا  اينكه  و  آمريكا  قرن 
اگر  هستيم،  عراق  از  بخشى  ما  كه  زمانى  تا  گفت:«  شد،  خواهد  رابطه 
در  آن  براى  كنسولگرى  يك  كرد،  باز  بغداد  در  را  خود  سفارت  اسرائيل 

اربيل افتتاح خواهد شد و ما از آن استقبال مى كنيم».
وى افزود: «اما اگر اسرائيل سفارتى در بغداد نداشته باشد امكان اينكه ما 

در اربيل با اسرائيل رابطه داشته باشيم وجود ندارد».
است.  طبيعى  موضوعى  اسرائيل  با  رابطه  معتقديم  «ما  گفت:  بارزانى 
افكند.  دريا  به  را  آن  نمى تواند  كسى  هيچ  و  شده  واقعيت  يك  اسرائيل 
اين  و  دارند  رابطه  اسرائيل  با  عربى  كشورهاى  بيشتر  االن  من  اعتقاد  به 

بهتر است». اتفاقى طبيعى و 
قاطع  مخالفت  سپردن  فراموشى  به  با  عراق  كردستان  منطقه  رئيس 
آن  همه  اتفاق  به  كه  قرن  معامله  آمريكايى  طرح  با  جهانى  و  منطقه اى 
موضوع  «در  گفت:  خواندند،  فلسطين  مسئله  كننده  نابود  و  جانبدارانه  را 
معامله قرن از نظر من هر طرحى براى صلح بهتر از طرح جنگ است، اما 
شيوه ارزيابى و برخورد با آن به خود صاحب خانه مربوط مى شود. صاحب 
خانه از امور خانه بهتر خبر دارد. جنگ هرگز به نتيجه اى نمى رسد. تجربه 
كوچك  ده ها جنگ  كنار  در   1973 و   1956،1967 سال هاى  در  3 جنگ 

ديگر وجود دارد و همه آنها ناموفق بوده است».
حقوق  آن  در  و  شد  رونمايى  آمريكا  در  ماه  بهمن  هشتم  در  قرن  معامله 
ديگر  مسايل  بسيارى  و  آوارگان  بازگشت  و  قدس  درباره  فلسطينى ها 

ناديده گرفته شده است.
اسالمى،  همكارى  سازمان  عرب،  اتحاديه  مخالفت  با  ترامپ  معامله 
اين طرح  تاكيد كردند  آفريقا و كشورهاى متعددى روبرو شد كه  اتحاديه 
سطح حداقلى از حقوق و آرمان هاى مشروع ملت فلسطين را هم برآورده 

نمى كند و با مراجع روند صلح مغايرت دارد.
بود كه  از مهم ترين گروه هايى  بارزانى يكى  اعتقاد كارشناسان خاندان  به 
اهداف  پيگيرى  و  رژيم  اين  با  ارتباط  رژيم صهيونيستى  تأسيس  زمان  از 
آن در منطقه كردنشين را دنبال مى كرد و موضوع تجزيه عراق و تشكيل 

كشور مستقل ُكرد هم  مورد حمايت رژيم صهيونيستى قرار دارد.

درخواست روس ها از اردوغان: 

دست از حمايت از شبه نظاميان سوريه 
بردار  

شبه  از  تركيه  حمايت  گفت،  روسيه  خارجه  وزارت  نوشت: سخنگوى  ايسنا 
ادلب  در  دولتى سوريه  نيروهاى  مواضع  به  تا  نظاميانى كه تالش مى كنند 

حمله كنند، بيانگر نقض توافق هاى بين مسكو و آنكارا است.
به گزارش خبرگزارى تاس، ماريا زاخارووا، سخنگوى وزارت خارجه روسيه 
براى سازش طرف هاى  فوريه سال جارى ميالدى مركز روسى  گفت:  20 
درگير در سوريه چندين مورد حمله گسترده از سوى گروه هاى تروريستى با 
استفاده از تعداد زيادى خودروى زرهى در مواضعى را گزارش داد كه ارتش 

سوريه در منطقه كاهش تنش ادلب در آنها حضور دارد.
با پشتيبانى توپخانه اى  اقدامات شبه نظاميان  اين  ادامه داد: همچنين،  وى 
ارتش  دفاع  تا  داد  اجازه  تروريست ها  به  و  بود  همراه  تركيه اى  نيروهاى 

سوريه را در هم بشكنند.
براى  اشاره كرد كه  اين نكته  به  سخنگوى وزارت خارجه روسيه همچنين 
سورى،  نيروهاى  كنترل  تحت  قلمروى  به  تروريست ها  ورود  از  جلوگيرى 
و  داد  انجام  تروريست ها  عليه  هوايى  حمله  روسيه  هوا-فضاى  نيروى 

نيروهاى سورى موفق شدند تا آنها را عقب برانند.
از شبه نظاميان  بابت چنين پشتيبانى  را  ادامه داد: ما نگرانى خود  زاخارووا 
توسط نيروهاى تركيه اى ابراز مى كنيم. اين اقدامات بيانگر نقض توافق بين 
ايجاد  اپوزيسيون مسلح و تروريست ها و  تركيه و روسيه درباره جدا سازى 
يك منطقه غيرنظامى شده است و خطر افزايش درگيرى هاى بعدى را در 

اين بخش از خاك سوريه به وجود مى آورد.

چه كسى جانشين ابومهدى المهندس شد؟  
تشكيالت  نوشت:  ايسنا 
بر سر  حشد شعبى عراق 
در  فدك»  «ابو  تعيين 
منصب رئيس ستاد حشد 
ابو  شهيد  جاى  به  شعبى 
توافق  المهندس  مهدى 

كرد.
نيوز،  سومريه  گزارش  به 
ابو على البصرى، جانشين 

معاون رئيس هيات حشد شعبى گفت كه هيات حشد شعبى نشستى را برگزار 
و در اين نشست توافق كرد كه عبدالعزيز (ابو فدك) در پست رئيس ستاد حشد 

شعبى به جاى شهيد ابو مهدى المهندس تعيين شود.
وى ادامه داد: به ما اعالم شد كه پس از توافق هيات حشد شعبى براى تعيين 
ابو فدك، طى دو روز آتى دستورى مبنى بر تعيين وى از سوى فرمانده كل 

نيروهاى مسلح عراق امضا خواهد شد.

نگاه

موضع گيرى بارزانى نسبت به 
معامله قرن

ايرنا نوشت: «سعد حريرى» نخست وزير مستعفى و رهبر جريان المستقبل 
لبنان تأكيد كرد: گفت وگو با 2 جنبش شيعى امل و حزب اهللا ادامه خواهد 

داشت تا مانع فتنه مذهبى در كشور شويم.
روزنامه فرامنطقه اى الشرق االوسط كه همزمان در لندن و بيروت منتشر 
مى شود امروز (جمعه) به نقل از حريرى نوشت: ما و احزاب شيعه بايد داخل 

لبنان از صلح و زندگى مسالمت آميز حفاظت كنيم.
وى با بيان اين كه لبنان به سوى توافق هاى سياسى جديد پيش مى رود، 
بدون  لبنان  براى  دهنده  نجات  راه حل هاى  به  رسيدن  كرد:  خاطرنشان 

همكارى با كشورهاى عرب و جامعه بين الملل غير ممكن است.
حريرى گفت: مشكالتى كه لبنان با برخى كشورهاى تأثير گذار دارد يكى 

از داليل بحران اقتصادى اين كشور است.
در  كه  چيزى  بيشترين  كرد:  اضافه  كشورها  اين  نام  به  اشاره  بدون  وى 
اين مرحله تأثير منفى بر لبنان داشته و چالش بزرگى براى كشور به شمار 
منطقه اى  پيام هاى  فرستادن  براى  منبرى  به  لبنان  كه  است  اين  رود  مى 

تبديل شود.
رهبر جريان المستقبل از همه ى احزاب و گروههاى داخلى لبنان خواست 

سياست بى طرفى اين كشور را نقض نكنند.  
به  لبنان  سياسى  هاى  مقام  و  ها  پايبندى شخصيت  بر ضرورت  حريرى 

 توافق طائف و حفظ صلح داخلى تاكيد كرد.
جنگ داخلى لبنان كه در سال 1975  آغاز شد با امضاى پيمان طايف در 
سال 1990 پايان يافت و به دنبال آن، اين كشور وارد مرحله اى از آرامش 

و ثبات داخلى شد.
حريرى پنجشنبه شب براى ديدار با مقام هاى امارات عربى متحده بيروت 

را به مقصد ابوظبى ترك كرد.

نتانياهو: رئيس جمهور دموكرات هم باشد 
نمى تواند معامله قرن را متوقف كند  

فارس نوشت: «بنيامين نتانياهو» نخست وزير فعلى رژيم صهيونيستى مدعى 
است حتى اگر يك رئيس جمهور دموكرات نيز در انتخابات نوامبر امسال (2020) 
در اياالت متحده روى كار بيايد، باز هم طرح موسوم به «معامله قرن» اجرا 

خواهد شد.
نتانياهو در مصاحبه با روزنامه «جروزالم پست»  گفت تنها چيزى كه مى تواند 
انتخابات  در  خودش  پيروزى  عدم  كند،  متوقف  را  قرن  معامله  شدن  اجرايى 
ترامپ»  «دونالد  شكست  نه  است،  اشغالى  فلسطين  در  پيش رو  سراسرى 

رئيس جمهور آمريكا در برابر يك نامزد دموكرات.
وى در اظهاراتى كه نشان از تعجيل براى اجرايى كردن معامله قرن داشت، 
اظهار داشت: «به محض اينكه طرح ترامپ اجرا شود، قواعد بازى تغيير خواهد 

كرد و به عقب برگرداندن آن براى هر دولتى بسيار دشوار خواهد بود».
بر اين اساس، نخست وزير فعلى رژيم صهيونيستى همچنين افزود: «ما اين 
طرح را، بعد از تكميل شدن نقشه كشى ها (درباره مرزها در كرانه باخترى)، اجرا 
نخواهد  طول  زيادى  مدت  من  مجدد  شدن  انتخاب  صورت  در  كه  مى كنيم 

كشيد».
شهرك هاى  مناطق  الحاق  اهميت  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  نتانياهو 
انتخابات  از  اشغالى پيش  اراضى  به ديگر  باخترى  صهيونيست نشين در كرانه 
رياست جمهورى آمريكا، گفت: «هر دولتى [كه باشد]، دموكرات يا جمهورى خواه، 
بايد با واقعيت هاى جديد كار كند. آنها بايد وضعيت جديد را در نظر بگيرند... هر 

تالشى براى پيشبرد طرح آمريكا بر اساس اكاذيب، شكست خواهد خورد».
وى در حالى كه سعى مى كرد خود را از احتمال پيروزى يك دموكرات در 
انتخابات رياست جمهورى 2020 آمريكا نگران نشان ندهد، اضافه كرد: «من 
مطمئنم، دولت بعدى، فارغ از اينكه چه جناحى باشد، بايد اين واقعيت را كه طرح 
جديدى (معامله قرن) وجود دارد، بپذيرد... من با دموكرات ها يا جمهورى خواهان 

به خوبى كار مى كنم».
ابراز نگرانى از احتمال  با  به نوشته جروزالم پست، اين مقام صهيونيست اما 
پيروزى ائتالف چپ گرا به مركزيت حزب آبى وسفيد به رياست «بنى گانتز» در 
انتخابات سراسرى پيش رو در فلسطين اشغالى، گفت: «اگر دولتى [انتخاب] شود 
كه در برابر ايران ضعيف است، همانطور كه بنى گانتز و يائير الپيد بودند، قطعا 

به مشكل خواهيم خورد».
نتانياهو با تكرار اتهامات بى اساس عليه جمهورى اسالمى ايران، مدعى شد تا 

زمانى كه او نخست وزير باشد، ايران به سالح اتمى دست نخواهد يافت.
سومين انتخابات سراسرى در فلسطين اشغالى طى يك سال جارى نيز در 

تاريخ دوم مارس 2020 (دوازدهم اسفند 1398) برگزار خواهد شد.
پيشتر «يائير الپيد» وزير پيشين اقتصاد رژيم صهيونيستى و يكى از سران 
اصلى حزب انتخاباتى آبى وسفيد با اشاره به عصبانيت دموكرات ها از نخست وزير 
كنونى اين رژيم، گفته بود اگر يك دموكرات رئيس جمهور آمريكا شود، تل آويو 

به دردسر بزرگى مى افتد.

درخواست حريرى از احزاب و 
گروه هاى لبنانى

فارس نوشت:دادگاهى در آمريكا روز 
رئيس جمهور  سابق  مشاور  پنجشنبه 
اين كشور را در پرونده اتهاماتش بابت 
انجام  از  ممانعت  و  كنگره  به  دروغ 
پرونده  درخصوص  قانونى  تحقيقات 
در  ترامپ  پيروزى  با  روسيه  ارتباط 
ماه   40 تحمل  به   ،2016 انتخابات 

حبس محكوم كرد.
سابق  مشاور  استون»،  «راجر 
آمريكا  رئيس جمهور  ترامپ»،  «دونالد 
به تحمل 40 ماه حبس محكوم شد. 

شامل  اتهاماتى  در  استون  راجر 
تحقيقات  در  محققان  به  دروغگويى 
روسيه  ادعايى  دخالت  خصوص  در 
 2016 رياست جمهورى  انتخابات  در 

آمريكا مجرم شناخته شد. 
قاضى  جكسون»،  برمن  «ايمى 
دروغگويى ها  گفت  آمريكا  منطقه اى 

ترامپ،  ستيزه جويانه  اقدامات  و 
«تهديدى» عليه دموكراسى آمريكا به 

شمار مى روند. 
كه  آنطور  «او،  گفت:  جكسون 
حمايت  بابت  كرده اند  گاليه  برخى 
قرار  پيگرد  تحت  رئيس جمهور  از 
در  پنهان كارى  بابت  بلكه  نگرفت، 
تعقيب  مورد  رئيس جمهور  از  حمايت 

قضايى قرار گرفت.»
همچنين  آمريكايى  قاضى  اين 
او  تحقيقات  «درباره  شد:  مدعى 
چيز  هيچ  او  به  مربوط  قضايى  تعقيب 
وجود  مبهمى  يا  شرم آور  غيرعادالنه، 

ندارد.»
بود  شده  گزارش  اين  از  پيش 
فشارهاى ترامپ بر وزارت دادگسترى 
آمريكا جهت تعديل حكم راجر استون 
را  او  كه  دادستانى  چهار  شده  موجب 

پرونده  از  خود  بودند،  شناخته  مجرم 
كنار بكشند. 

اتهامات  كه  شده  مدعى  ترامپ 
استون  راجر  عليه  مطرح شده 
خواستار  و  بوده اند  غيرمنصفانه 
عليه  مطرح شده  اتهامات  در  بازنگرى 

او شده است. 
در  پيش  ماه  دو  آمريكا  دادستان 

كرد  اعالم  استون  محاكمه  جلسه 
مجلس  اطالعات  كميته  به  او  كه 
شهادت  جلسه  در  آمريكا  نمايندگان 
وى  است.  گفته  دروغ   2017 سپتامبر 
كه  بود  گفته  آمريكايى  نمايندگان  به 
يا  با سايت ويكى ليكس  ارتباطى  هيچ 
حتى كارزار ترامپ درباره ويكى ليكس 

نداشته است.

فارس نوشت: يك رسانه آمريكايى 
دولت  شده  مدعى  پنجشنبه  امروز 
رئيس جمهور  ترامپ»،  «دونالد 
براى  طرحى  بررسى  حال  در  آمريكا 
سرنگونى  جهت  خود  كارزار  احياى 
ونزوئال  در  مادورو»  «نيكالس  دولت 

را از سر گرفته است.
بلومبرگ  خبرى  شبكه  وبگاه 
ترامپ  دولت  مقام هاى  داده  گزارش 
در  رايزنى هايى  انجام  حال  در 
ناكام مانده  كارزار  احياى  خصوص 
قدرت  از  مادورو  بركنارى  براى  خود 
است. طبق اين گزارش، دولت ترامپ 
در صدد است برخى از اعضاى حزب 
به  اقدام  موقتًا  كنند  مجاب  را  حاكم 
با سران مخالفان كنند.  تقسيم قدرت 
راهبرد  گذشته  سال  آمريكا  دولت 

كرد  تالش  و  كرد  دنبال  را  مشابهى 
ملى  مجمع  رئيس  گوايدو»،  «خوان 
اين  برساند.  قدرت  به  را  ونزوئال 
روز  در  ناكام  قيام  يك  شامل  تالش 

30 آوريل بود. 
دولت  مقام هاى  از  برخى  اما 

تشديد  با  مى كنند  فكر  اكنون  ترامپ 
بهترى  شانس  طرح  اين  تحريم ها 

براى پيروزى خواهد داشت. 
اخيراً  ترامپ  دولت  نوشته  بلومبرگ 
قدرت  از  مادورو  عزل  براى  تالش ها 
گوايدو  از  بين المللى  حمايت  جلب  و 

سه شنبه  روز  است.  كرده  تشديد 
يك  واحدهاى  از  يكى  واشنگتن 
بابت  را  روسيه  نفتى  بزرگ  شركت 
تحريم  هدف  مادورو  دولت  با  ارتباط 

قرار داد. 
تالش  آمريكا  دولت  گذشته  سال 
كرد با موافقت براى اعطاى قدرت به 
مادورو  دولت  داخل  در  ديگر  افرادى 
گفته  اما  كند.  سرنگون  را  دولت  اين 
دولت  مقام هاى  از  برخى  مى شود 
را  توافقات  پايانى  لحظه  در  ونزوئال 

زدند.  بهم 
منابع مطلع به بلومبرگ گفته اند در 
واشنگتن  به  اخيراً  گوايدو  كه  سفرى 
آمريكايى  ارشد  مقام هاى  داشته 
گفت وگو  جديد  طرح  درباره  او  با 

كرده اند. 

ايسنا نوشت: رئيس جمهورى روسيه 
فرانسوى  همتاى  با  تلفنى  تماسى  در 
خود و صدراعظم آلمان بر حفظ وحدت 

و يكپارچگى سوريه تأكيد كرد.
اليوم،  به گزارش سايت شبكه روسيا 
صدور  با  روسيه  جمهورى  رياست 
والديمير  كه  كرد  اعالم  بيانيه اى 
در  كشور  اين  جمهورى  رئيس  پوتين، 
تماسى تلفنى با امانوئل مكرون، همتاى 
فرانسوى خود و آنگال مركل، صدراعظم 
آلمان درباره حل و فصل بحران سوريه 
و به ويژه اوضاع وخيم ادلب در نتيجه 
به  تندرو و شورشى  حمالت گروه هاى 
غيرنظاميان  و  سوريه  ارتش  نيروهاى 

گفت وگو كرد.
روسيه  جمهورى  رياست  بيانيه  در 
آمده است كه مكرون، پوتين و مركل 
عليه  عملى  اقدامات  اتخاذ  ضرورت  بر 
از  حفاظت  و  تروريستى  گروه هاى 
غيرنظاميان در مقابل پيامدهاى تشديد 

تنش در ادلب تأكيد كردند.
بر  مركل  و  مكرون  حال،  همين  در 
كاهش  به  كمك  براى  خود  آمادگى 
تأكيد  سوريه  غربى  شمال  در  تنش 

كردند.

طبق اين بيانيه، پوتين نيز بر ضرورت 
خنثى كردن تروريست ها در سايه احترام 
به حاكميت سوريه و تماميت ارضى آن 
گزارش  همچنين  كرملين  كرد.  تأكيد 
فرانسه  و  آلمان  روسيه،  سران  كه  داد 
درباره بحران ليبى نيز گفت وگو كردند.
طبق اين بيانيه، مركل، مكرون و پوتين 
خواستار اجراى كامل توافقنامه آتش بس 

گفت وگوى  ازسرگيرى  و  ليبى  در 
طبق  درگير  طرف هاى  ميان  سياسى 
ليبى  درباره  برلين  تصميمات كنفرانس 
زايبرت،  اشتفان  راستا،  همين  شدند.در 
سخنگوى دولت آلمان نيز طى بيانيه اى 
اعالم كرد كه مركل و مكرون در اين 
گفت وگوى تلفنى نگرانى خود را نسبت 
به وخامت اوضاع انسانى در ادلب ابراز 

كرده و از پوتين خواستند تا براى پايان 
در  درگيرى ها  به  سريع تر  هرچه  دادن 

اين منطقه تالش كند.
تأكيد  همچنين  مكرون  و  مركل 
كردند كه آماده ديدار با پوتين و رجب 
تركيه  رئيس جمهورى  اردوغان،  طيب 
براى  سياسى  راه حل  يافتن  منظور  به 

بحران ادلب هستند.

مشاور سابق ترامپ به تحمل 40 ماه حبس محكوم شد

برنامه تازه دولت ترامپ براى سرنگونى دولت ونزوئال

پوتين با مكرون و مركل در مورد ادلب 
گفت وگو كرد

تيراندازى مرگبار در آلمان با 9 كشته 
 

فارس نوشت: وزارت كشور آلمان، انگيزه عامل تيراندازى چهارشنبه شب 
در يكى از شهرهاى اين كشور را ديگرهراسى عنوان كرده و اعالم كرد اين 

فرد پس از فرار از صحنه جنايت در منزلش خودكشى كرده است.
فرانكفورت  در  (چهارشنبه)  گذشته  شب  كه  فردى  انگيزه  آلمان،  دولت 
آلمان 9 نفر را به قتل رساند و پس از بازگشت به منزل خودكشى كرد، اعالم 
كرد. به نوشته خبرگزارى «رويترز»، رئيس دولت محلى ايالت «هسه» روز 
پنجشنبه اعالم كرد انگيزه عامل حمله چهارشنبه به دو مشروب فروشى در 

شهر «هانائو»، دچار «ديگر هراسى» بود.
تيراندازى  عامل  اين  آلمان گفت   پارلمان  در  نماينده هسه  بيوث»  «پتر 
مجوز قانونى حمل سالح داشته و به ورزش تيراندازى عالقه مند بوده است.

وى افزود تحقيقات درباره نامه اعترافى كه روزنامه «بيلد» از عامل حمله 
اعترافى  نامه  طبق  است  نوشته  روزنامه  است.اين  شده  آغاز  كرده،  منتشر 
كه در اختيار دارد، عامل اين حمله ديدگاه هاى راست گرايانه افراطى داشته 
متوارى  از  پس  حمله  اين  عامل  كه  است  كرده  اعالم  آلمان  پليس  است. 

شدن از صحنه جنايت، در منزل شخصى اش خودكشى كرده است.
مهرماه امسال نيز تيراندازى در شهر «هاله» واقع در مركز آلمان دو كشته 
و چند زخمى بر جا گذاشت. وزير كشور آلمان اعالم كرد عامل اين حمله، 

«يهودستيز» بوده است.

عالوى از كارشكنى برخى براى تشكيل 
نشدن كابينه خبر داد

 
از  انتقاد  كابينه عراق ضمن  به تشكيل  مأمور  وزير  نوشت: نخست  فارس 
برخى طرف ها به علت مانع تراشى در مسير تشكيل كابينه، از پارلمان خواست 

تا روز دوشنبه هفته آتى در اين خصوص تشكيل جلسه دهد.
امروز  عراق  كابينه  تشكيل  به  مأمور  نخست وزير  عالوى»  «محمد   
(چهارشنبه) گفت كه وزراى او مستقل از احزاب هستند و برخى در تشكيل 

دولت ايجاد مانع مى كنند.
و  به طور خيلى گسترده تر  اعتراضات  اينكه  از  او  المسله،  وبگاه  نوشته  به 
شديدتر باز گردد هشدار داد و متعهد شد كه عاملين كشتار معترضان را تحت 

پيگرد قرار دهد.
عالوى با بيان اينكه برخى طرف ها در مسير رأى اعتماد به كابينه مانع تراشى 
مى كنند؛ افزود: «اگر دولت نتواند تشكيل شود، طرف هايى هستند كه در جهت 

ادامه دار شدن بحران در كشور كار خواهند كرد.»
افراد «با كفايت» و «شايسته»  از ميان  را  او گفت كه وزراى كابينه خود 

انتخاب كرده و برنامه قابل اجرايى براى حل مشكالت عراق دارد.
محمد عالوى همچنين گفت كه اعتراضات مردمى براى اولين بار موجب 
نماينده  او  كابينه  و  احزاب شده است  بدون حضور  و  تشكيل دولت مستقل 

تمامى مردم عراق خواهد بود.


