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روحانی :شرکتها به اشخاص صاحب صالحیت واگذار شوند
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سرمیشــود زمانــه ولــی بیتــو غــرق آه
جــان مــرا رســانده به لــب بغــض گاه گاه
ســر رفتــه انتظــار کســی کــه به یــاد تو
میدوخت چشم حســرت خود را به سوی ماه
تــو حاضــری و مــا همــه در بنــد غیبتیم
یعنــی نجاتمــان بــده از این شــب ســیاه
آقا عــاج روســیهی چیســت غیر اشــک؟
حــاال بــه ســوی روضــهات آوردهام پنــاه
ا ی ملجــأ همیشــه ا بــن ســبیلها
جــا مانــدهام شــبیه یتیمــی میــان راه
یــک دم بیــا بــه خیمه مــا ،جان مــادرت!
آتــش بــزن دل همــه را بــا شــرار آه
بایــد شــوی تســلی آن قلــب مضطــرب
آقــا بیــا کــه روضــه رســیده بــه قتلــگاه
یک جســم نیمهجــان و دوصد نیزه و ســنان
یــک لشــکر حرامــی و ســردار بیســپاه
ناگــه رســید زینــب کبــری فــراز تــل
فریــاد زد ز ســوز جگــر وا محمــداه
«این کشــته فتاده به هامون حســین توست
این صید دست و پا زده در خون حسین توست»
یوسف رحیمی

آرامش

حتــی تــو را بــا اســتکانها فــال میگیرم
حتــی ســراغ از خوشــههای کال میگیــرم
نــام تــو را با هــر زبــان و لهجه میپرســم
حتــی جــواب از مردمــان الل میگیــرم
تــو نیســتی امــا نشــان ســرزمینت را
یــاد از پرســتوهای خونیــن بــال میگیرم
زنجیر عشــقت بســت ه پایم را ولی عمریست
جــان از صــدای رقص این خلخــال میگیرم
در هــر کجــای دور ایــن دنیای پرسرســام
آرامــش از این عشــق بیجنجــال میگیرم
از نذرهــای بیتــو ماندن ...نه ماللی نیســت
من حاجتــم را بــا همین منــوال میگیرم...
سودابه مهیجی

فصل ناگزیر

گاهــی شــبیه اشــکی و گاهــی کبوتــری
بغضــی که مینشــینی و پلکی کــه میپری
ای نامــهای کــه زود به دســتم نمیرســی
تــو هرچه ســر بــه مهرتــری ،خواندنیتری
تــو کیســتی که نــام تــو را تاک بــر لبش
آورد و داد ایــن همــه انگــور عســکری
آمــد بهــار و بــاز تــو در راه مانــدهای
آمــد بهــار دیگــر و تقویــم دیگــری
ســیبی کــه تا رســیدن تــو صبــر میکنم
هــر قــدر دیــر هــم برســی ،بــاز نوبــری
دامــن گرفتــه اســت جهــان تابش تــو را
یک کهکشــان و دامــن این قدر مشــتری؟!
ای فصــل ناگزیــر بــه تقویمهــا بگــو:
از دســت روزهــا چقــدر آن طرفتــری؟!
عالیه محرابی

حسرت نگاه

خواهــی کــه لبــم پــر آه باشــد ،باشــد
چشــمم بــه در و بــه راه باشــد ،باشــد
خواهــی اگــر ای عزیــز زهــرا ،ایــن دل
در حســرت یــک نــگاه باشــد ،باشــد
شجاع

پژواک

نمی از چشمهای توست چشمه ،رود ،دریا هم
کمی از رد پای توســت جنگل ،کوه ،صحرا هم
تــو از تــورات و انجیل و زبــور ،از نور لبریزی
تو قرآنی ،زمین مات شــکوهت ،آسمانها هم
جهان نیلیست طوفانی ،جهان دل مرده ظلمانی
تویی تو نوح ،موسی هم ،تویی تو خضر ،عیسی هم
نوایت نغمه داوود ،حســنت ســوره یوســف
مرا ذوق شــنیدن میکشد ،شــوق تماشا هم
«تو آن ماهی که در پایت تالطم میکند دریا»
من آن دریای ســرگردان دورافتــاده از ماهم
اســیر روی مــاه تــو ،هواخــواه نــگاه تــو
نشســته بین راه تــو نهتنها من کــه دنیا هم
«تمــام روزهــا بیتــو شــده روز مبادا»نــه
کــه میگرید بــه حال و روز مــا روز مبادا هم
همــه امروزها مثل غــروب جمعــه دلگیرند
که بیتو تیره و تلخســت چون دیروز فردا هم
جهانی را کــه پژواک صدایــت را نمیخواهد
نمیخواهم نمیخواهم نمیخواهم نمیخواهم
سیدمحمدجواد شرافت

یک رسانه انگلیسی مدعی شد

تبعه انگلیسی تا چند روز دیگر آزاد میشود

رسانه انگلیسی از آزادی قریبالوقوع تبعه این کشور از زندانهای ایران
در نتیجه توصیههای وزارت خارجه و نخستوزیر سابق این کشور به «حسن
روحانی» رئیسجمهور ایران خبر داد.
یک فرد ایرانی -انگلیسی که ماه مه  2011از سوی نیروهای اطالعاتی ایران به
اتهام جاسوســی دستگیر شــد ،به وکالی خود از حکم آزادیاش در سهشنبه آینده
خبر داده است.
به نوشته وبگاه «آی نیوز» پسر «کمال فروغی» از اخبار خوشایند و آزادی پدرش
با حکم قضایی و موافقت مقامهای ایران با این امر خبر داده و گفته است که فروغی
 2اوت (سه شنبه آینده) بعد از  5سال از حبس آزاد میشود.
به گزارش فارس ،این رســانه انگلیســی از دخالت مســتقیم «دیوید کامرون»
نخستوزیر سابق انگلیس و نامهنگاری وی با «حسن روحانی» رئیسجمهور ایران و
سفارش به وی برای نشان دادن انعطاف در این زمینه به واسطه نگرانی وزارت خارجه
انگلیس نسبت به سالمتی جسمی فروغی خبر داد.
«فلکس جیکینز» رئیس ســازمان حقوق بشــر انگلیس در واکنش به این خبر
گفت« :در صورت تایید ،این خبر ،آشکارا نشانهای خوشایند است و با احتیاط نسبت
به این امر خوشبین هستیم».
وی در خاتمه از لزوم فشــار دولت انگلیس بر مقامهای ایرانی برای آزادی دیگر
شهروندان انگلیسی زندانی در ایران خبر داد.

در جلسه روز گذشته هیئت دولت به ریاست
روحانی ،آییننامه اجرایی نحوه انتشار و فروش
اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
هیئت وزیران در جلســه روز چهارشــنبه به ریاست
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان،
گزارش سازمان خصوصیسازی و ارزیابی عملکرد این
سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکتهای واگذار شده
را مورد بحث و بررسی قرار داد.
س جمهور در این جلســه با تشکر از عملکرد
رئی 
سازمان خصوصیسازی ،پیگیری جدی اجرای اصل44
قانون اساســی را که به تعبیر مقــام معظم رهبری
میبایســت منجر به انقالب اقتصادی در کشور شود،
خواستار شد.
روحانی همچنین بر ضرورت واگذاری شــرکتها
به اشــخاص صاحب صالحیت و ساماندهی واگذاری
به گونهای که زمینهسازی تحول اقتصادی در کشور
باشد ،تأکید کرد.
بر اساس گزارش ســازمان خصوصیسازی ،این
ســازمان نســبت به ارزیابی و رتبهبندی  60شرکت
واگذار شــده به صورت کنترلی (مقایسه  3ساله قبل
و بعد از خصوصی شــدن) و براساس  4معیار مالی و
بورس ،اقتصادی و بهرهوری ،اشــتغال و منابع انسانی
و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین  26زیر معیار
اقدام کرده است.
نتیجه این ارزیابی نشــان میدهد که  63درصد

شرکتهای واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی
دارایی و  85درصد با افزایش در بهرهوری نیروی کار
همراه بودهاند.
همچنین براساس گزارش سازمان خصوصیسازی،
رشد میانگین سود خالص  77درصد شرکتهای مورد
بررسی پس از خصوصیسازی در مقایسه با قبل از آن و
نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات
 90درصد از این شرکتها ،از دیگر نکات مثبت حاصل
از واگذاری شرکتهای یاد شده است.
در ادامه جلسه هیئت دولت ،آییننامه اجرایی نحوه
انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید.
به موجب ایــن آییننامه ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی میتواند داراییهای دولت و یا ســایر اشخاص
حقیقــی و حقوقی را مبنای انتشــار اوراق اجاره قرار
دهد .میزان تخصیص اوراق به دســتگاههای اجرایی

مزبور متناسب با داراییهای معرفی شده و همچنین
مصارف پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1395
کل کشور خواهد بود.
پذیرش قطعنامه
تصمیم شجاعانه امام(ره) بود
رئیسجمهور همچنین عصر سهشــنبه در جلسه
شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به سالگرد پذیرش
قطعنامه  598و عملیات مرصــاد ،گفت :فاصله یک
ماهه تصمیم شجاعانه امام(ره) در پذیرش قطعنامه تا
پایان جنگ و آتشبس دارای اهمیت بسیار زیادی در
انقالب اسالمی است و درک درست آن مقطع زمانی
ضروری میباشد.
رئیسجمهوری افزود :برخالف تصور خاماندیشانه
دشــمن ،پذیرش قطعنامه و تصمیم به پایان جنگ
از ســوی حضرت امام(ره) نه از موضع ضعف ،بلکه از

در ادامه اتهامزنیهای کشورهای حاشیه خلیجفارس
به ایران ،این بار عربســتان سعودی و کویت به اتهام
«تجاوزات دریایی» از ایران به ســازمان ملل شکایت
کردند.
خبرگزاری دولتی کویت(کونا) گزارش داده که این کشور
به همراه عربســتان ســعودی به اتهام «تجاوزات دریایی» ،از
ایران به ســازمان ملل شــکایت کردند .در گزارش این رسانه
آمده اســت« :پادشاهی عربستان سعودی و کویت اواخر وقت
ســه شــنبه درباره تجاوزات مکرر قایقهای نظامی ایرانی به
آبهای منطقه مجاور خط تفکیک شده بین عربستان سعودی
و کویت ،شکایتی به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل ارائه داد».
در این شکایت با تکرار ادعای تجاوز حریم دریایی کویت و
عربستان سعودی ،مدعی شده که در آخرین و تازهترین مورد،
یک کشتی و دو قایق تندروی نظامی با پرچم ایران ،به حریم
دریایی آنها تجاوز کرده است.

به گزارش خبرگزاری کویت ،این دو کشــور خواستار
آغاز مذاکرات بین عربســتان ســعودی و کویت از یک سو
و ایران از ســوی دیگر به عنوان طرفین گفتوگو به منظور
ترسیم و تعیین حدود دریایی جداکننده آبهای دو کشور
و ایران شدند.
به گزارش فارس؛ این دو کشور همچنین مدعی شدهاند که
ایران به «درخواستهای مکرر» آنها برای مذاکره برای تعیین
حدود و ترسیم مرزهای دریایی ،هیچ پاسخی نداده است.
پیش از این دولت کویت بارها ،ادعاي موهوم مالکيت خود
بر بخش هاي عمده اي از مرزهاي دريايي ايران را در شــمال
خليج فارس مطرح کرده است .به نظر میرسد طرح این گونه
ادعاها در مورد مناقشات مرزی برای دستاندازی به منابع انرژی
تحت ســلطه ایران در خلیج فارس است چنانکه در مقطعی
دولت کویت با تغییر نام میدان گازی آرش به «الدوره» قصد
دستدرازی به منابع انرژی ایران در خلیج فارس را داشته است.

از طرفی دیگر طرح این گونه مســائل در سالیان اخیر با
محوریت رژیم آل ســعود مبنایی سیاسی نیز دارد و این رژیم
از آنها برای راهاندازی سناریوهای رسانهای علیه ایران استفاده
میکند .آخرین مورد از این گونه اقدامات رژیم ســعودی در
بیانیه اجالس اتحادیه کشورهای عرب در موریتانی بود که در
آن مداخله ایران در بحرین ،یمن ،ســوریه و شبه جزیره عرب
و اظهارات مســئوالن ایرانی محکوم و از تهران خواسته شده
است که دست از اظهارات خصمانه بردارد و به تبلیغات خود
علیه کشورهای عربی پایان دهد.
این در حالی است که ایران از زمان شکلگیری گروههای
تروریســتی در سوریه و عراق به درخواست دولتهای قانونی
این کشــورها و در کنار آنها به مبارزه با تروریستها پرداخته
است در حالیکه رژیم سعودی عربستان بیش از یک سال است
که با حمالت هوایی خود مردم یمن را قتل عام میکند و به
تجهیز تروریستهای سوریه و عراق میپردازد.

آیتاهلل جوادی آملی :امام ششم ،امام صادق علیهالسالم
به ما آموخت تنها راه قدرت اراده ،عبادت است ،راهی برای
نیرومند کردن نیت جز عبادت نیست.

اخبار ادبی و هنری
یاد شهید دستواره و شهدای غواص
زنده میشود

بازی تازه رژیم سعودی و کویت
شکایت از ایران به اتهام «تجاوزات دریایی»!

با حضور فرماندهان نظامی ارتش

پیکر مادر شهید صیاد شیرازی در مشهد تشییع و خاکسپاری شد
پیکر حاجیه شهربانو شجاع ،مادر شهید
سپهبد صیاد شــیرازی روز چهارشنبه در
مشهد تشییع شد.
در این مراسم امیر سرتیپ پوردستان فرمانده
نیروی زمینی ارتش ،اســتاندار خراسان رضوی،
فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در شــمال شرق
کشور ،فرماندار ،شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر مشهد و جمعی از مسئوالن اجرایی و نظامی
استان خراسان رضوی حضور داشتند.
سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به این مراسم،
ارتحال حاجیه خانم شجاع را به خانواده ایشان و
مردم استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی
تسلیت گفت.
در بخشی از این پیام آمده است :برای چنین
شخصیت ارجمند که با تربیت سرباز صادق اسالم،
قرآن و والیت ،مجاهدی خستگیناپذیر ،رزمنده
سلحشور ،فرمانده شجاع برای ملت ایران و الگویی
برای حقطلبــان و آزادی خواهان گیتی مانند
امیر شــهید سپهبد صیاد شیرازی ساخته است،
رضوان الهی و شفاعت حضرت فاطمه زهرا(س)
را خواستاریم.
حجتاالســام محمد علی شهیدی ،معاون
رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید انقالب
اســامی نیز در پیامی به این مراسم گفت :زبان
از وصف صبر و شــکیبایی مادرانی که فرزندان
خویش را در راه پروردگار و سربلندی نظام مقدس
جمهوری اسالمی پروراندهاند قاصر است.

موضــوع اقتدار و مصلحت بود و ســیل حرکت مردم
به جبههها ،حضور مســئوالن ارشــد کشور در میان
رزمندگان و هماهنگی نیروهای نظامی پس از پذیرش
قطعنامه ،خیال دشــمن و منافقین خائن و کوردل را
نقش برآب ساخت.
روحانی با تصریح بر اینکه «پایان جنگ با افتخار
و اقتــدار همراه بود» ،ادامــه داد :در حالی که ما
آتشبس را پذیرفته بودیم ،دشمن بعثی با همراهی
عوامل مزدور منافق و توهم پیروزی بر حمالت خود
افزود که فداکاری رزمندگان در جنوب و عملیات
مرصاد در غرب و شکســت خفتبار آنان نشــان
میدهد ،هرگاه دشمن درصدد تعدی به حاکمیت
و منافع ملی ما باشد با یکپارچگی ملی ،هماهنگی
نیروهای مسلح و رهبری مقتدرانه با سیلی سخت
مواجه خواهد شد.

محاصره حلب کامل شد
ارتش سوریه :تروریستها
تسلیم شوند

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت پس از محاصره
کامل  15هزار تروریســت تکفیری در شرق شهر
حلب ،از آنها خواستند خود را تسلیم کنند.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس ،فرماندهی ارتش
ســوریه اعالم کرد :همه راههای لجستیکی و مواصالتی
تروریســتها در شرق حلب توسط نظامیان و نیروهای
مقاومت مسدود شده است.
به گفته این منبع ،شــمار تروریســتهای تکفیری
تحت محاصره حدود  15هزار نفر اســت .ارتش سوریه
از تروریستها خواست خود را بدون قید و شرط تسلیم
نیروهای دولتی کنند.
فرماندهی ارتش سوریه همچنین توضیح داد که تمام
راههای امدادی و گذرگاههایی که تروریستها برای وارد
کردن مزدور و ســاح و مهمات به مناطق شرقی شهر
حلب استفاده میکردند ،مسدود شده است.
ارتش سوریه از مردم حلب نیز خواست برای متوقف
شدن درگیریها و بازگشت امنیت و آرامش به حلب ،با
نظامیان و نیروهای مقاومــت همکاری کنند تا زندگی
طبیعی هرچه سریعتر به شهر بازگردد.
عملیات ارتش سوریه درحلب از یک ماه پیش آغاز
شده است.
هر چند رقه مرکز تروریســتها در ســوریه خوانده
میشــود ولــی موقعیت راهبردی حلب بــرای طرفین
درگیری به مراتب بیشتر است.

شورای نگهبان طی نامهای به وزارت کشور:
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 29اردیبهش 
انتخابات ریاست جمهوری
برگزار میشود

در ادامــه این پیام آمده اســت :بدون تردید
ماندگاری نام و خاطره شهید معظم امیر سپهبد
صیاد شیرازی مرهون تربیت و راه و منش مؤمنانه
این چنین مادرانی است .فرمانده ارتش جمهوری
اسالمی ایران نیز در پیامی به نمایندگی از خانواده
بزرگ ارتش گفت :تربیت فرزند بزرگواری چون
شهید سپهبد صیاد شیرازی که ایمان ،رشادت و
صبــر وی یاد و خاطرهای ماندگار در دل و ذهن
مردم ایران اسالمی گذاشت ،مرهون ایمان و تالش
و تربیت مؤمنانه سرکار خانم شهربانو شجاع است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران نیز در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ

حاجیه خانم شــجاع ،در وصف فرزند شهیدش
گفــت :بخش عمــده جایگاه ارتــش جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یک ارتش متدین ،مرهون
تالشهای شهید ســپهبد صیاد شیرازی است.
امیر ســرتیپ احمدرضا پوردستان ضمن تأکید
بر روحیه والیتمداری شــهید صیاد شیرازی به
نقش بیبدیل وی در عملیات مرصاد و مقابله با
منافقین اشاره کرد.
در این مراسم پیکر مرحومه شجاع از مهدیه
مشــهد تشــییع و پس از طواف در حرم مطهر
حضرت امام رضا(ع) در آرامســتان خواجه ربیع
مشهد به خاک سپرده شد.

سردار باقرزاده خبر داد

تشییع و خاکسپاری  ۱۲۷شهید دفاع مقدس در  ۲۳استان

فرمانــده کمیته جســتوجوی مفقودین
ستادکل نیروهای مسلح گفت :همزمان با سالروز
شهادت مظلومانه امام جعفر صادق(ع) پیکرهای
ط ّیبه  ۱۲۷شــهید دوران دفاع مقدس در ۲۳
استان کشور تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
سردار سیدمحمد باقرزاده ،به تسنیم گفت :هویت
 28پیکر از این شهدای مطهر در این مقطع شناسایی
شــده و تحویل خانواده آنها خواهد شد و سایر شهدا
بهصورت گمنام در نقاط پیشبینی شــده تشــییع و
تدفین میشوند.
باقرزاده با اشــاره به میزبانی استانهای مختلف
در این تشــییع سراسری گفت :مردم استان تهران با
تدفین شهدا در  9نقطه بیشترین تعداد شهدا را تشییع
و خاکسپاری خواهند کرد.
وی افزود :از عموم مردم شــریف و مسلمان ایران
اســامی دعوت میشود ضمن تعظیم شعائر اسالمی
در بزرگداشت سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری،
با حضور در مراســم تشییع پیکرهای مطهر شهدا بار
دیگر با آرمانهای امام(ره) و شــهیدان عزیز میثاقی
دوباره ببندند.
جزئیات تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام
در استان تهران
مشخصات نقاط تشییع و تدفین شهدا در استان
تهران به شرح زیر است:
روز شــنبه نهم مرداد :فدراســیون تکواندو واقع
در منطقه یک ،خیابان دکتر شریعتی ،خیابان شهید
میرزاپور ،کوچه شهید طاهری ،یک شهید ( ۱۸ساله،
عملیــات کربــای  ،۴منطقه امالرصــاص) ،مجتمع
فرهنگــی اداری والیت،کمیته امداد امام خمینی(ره)

هدیه به خوانندگان

واقع در منطقه یک ،ســوهانک ،دو شهید ( ۲۲ساله
عملیات رمضان ،شرق بصره ۲۳ ،ساله ،عملیات والفجر
 ،)8منازل مســکونی زینبیه نزاجا واقــع در اتوبان
بسیج ،دو شهید ( ۱۸ساله ،عملیات کربالی  ۴منطقه
امالرصاص ۲۴ ،ساله ،عملیات محرم ،منطقه شرهانی)،
شهر رباط کریم ،دو شهید ( ۱۶ساله ،عملیات والفجر
یک ۲۵ ،ســاله ،عملیات والفجر  ،)8شــهرک امیریه
شهرستان شهریار ،دو شهید ( ۱۷ساله ،عملیات والفجر
 ۲۶ ،۸ســاله ،عملیات محرم ،منطقه شرهانی) ،شهر
ارجمند (شهرستان فیروزکوه) ،دو شهید گمنام  ۲۳و
 ۱۹ساله ،عملیاتهای ایذایی والفجر ( ۸ام الرصاص)
و عملیات بدر (شرق دجله).
روز یکشنبه  10مرداد :گروه صنایع شیمیایی شهید

کاظمی وزارت دفاع واقع در منطقه  ،4انتهای بزرگراه
شهید بابایی ،انتهای جاده تلو لشکرک ،یک شهید (21
ساله ،عملیات کربالی  ،۴منطقه امالرصاص).
روز سهشــنبه  12مرداد :شهر رودهن شهرستان
دماوند ،دو شهید گمنام  20و  30ساله از عملیاتهای
ایذایی والفجر ( 8ام الرصاص) و عملیات رمضان (شرق
بصره).
گفتنی است پیکر مطهر یک شهید گمنام دیروز
با حضور مردم و کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی
ایران واقع در کیلومتر  ۱۰جاده مخصوص تشــییع و
به خاک سپرده شد.
این شهید بزرگوار در  20سالگی در عملیات رمضان
در شرق بصره به شهادت رسیده بود.

شورای نگهبان رسم ًا  29اردیبهشتماه 96
را زمان برگزاری انتخابــات دوازدهمین دوره
ریاســت جمهوری و اولین میاندورهای دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
به گزارش فارس ،شــورای نگهبان نظر خود را در
مورد زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری و اولیــن میاندورهای دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد.
شــورای نگهبان طی نامهای در پاســخ به وزارت
کشور اعالم کرد :عطف به نامه شماره  35840مورخ
 26خردادمــاه  1395در خصوص برگزاری انتخابات
دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و اولین میاندورهای
دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در تاریخهای
پیشــنهادی ،موضوع در جلسه شورای نگهبان مورخ
 6مردادماه  1395مطرح شــد که پس از بررسی ،روز
جمعه مورخ  29اردیبهشتماه  1396جهت برگزاری
انتخابات مورد تصویب قرار گرفت.

وال استریت ژورنال:

ظهور ایران در منطقه
موجب نزدیک شدن بیشتر
ریاض و تلآویو شده است

روزنامه آمریکایی نوشــت :ســفر اخیر هیئتی از
عربستان به تلآویو نشــانگر تغییر دیدگاه عربستان
به واســطه برجام و نگرانی مشترک ریاض– تلآویو از
ظهور ایران است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در تحلیلی پیرامون
ســفر اخیر «انور عشقی» از مقامهای سابق عربستان سعودی
به ســرزمینهای اشغالی نوشت :این سفر نشانگر این است که
عربستان سعودی و منطقه در حال تغییرند.
وال استریت ژورنال نوشت :سرپرستی هئیت سعودیها به
عهده انور عشقی ژنرال بازنشسته این کشور و برخی چهرههای
علمی و تجاری بود .آنها در حین این سفر با «محمود عباس»
رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین در راماهلل دیدار کردند
و با اعضای مجلس اسرائیل نیز در کنست ،مالقات نمودند.
بر اساس این گزارش ،شاید مهمترین نکته قابل توجه در
این دیدار ،مالقات ســعودیها بــا «دور گلد» مدیرکل وزارت
خارجه اسرائیل و سرلشگر «یواو ماردکای» بود.
این روزنامه آمریکایی نوشت :این مالقات نشان از تغییرهای
بسیار بیشتر در دیدگاههای عربستان تا اسرائیل دارد .اسرائیل
مدتهاست که در فشــار برای عادیسازی روابط با اعراب به
ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد.
چنین دیدار آشکاری مبین این است که عربستانیها مشتاق
سنجیدن اوضاع هستند .دگرگونی در اوضاع منطقه ناشی از بهار
عربی ،ظهور ایران و نگرانیهای مشترک بابت توافق هستهای
ایران بوده که موجب کاســته شــدن اختالف بین عربستان و
اسرائیل شده است .
وال اســتریت ژورنال در خاتمه نوشت :به نظر میرسد که
عربستانیها بیشــتر از اسرائیلیها نگران ایران و ظهور داعش
هســتند .وجود چنین منطق دشــمن مشترک حتی موجب
صمیمیت بیشتر در روابط اسرائیل و مصر شد.

تازهترین مراســم «شب خاطره» با ویژهبرنامهای به مناسبت سالروز شهادت
شهید سیدمحمدرضا دستواره و همچنین سالروز خاكسپاری دو شهید غواص در
حوزه هنری ،امروز در حوزه هنری برگزار میشود.
در این مراسم كه از ساعت  18امروز پنجشنبه هفت مرداد در حوزه هنری برگزار
میشود ،بیسیمچی شهید دستواره از خاطرات خود با این شهید مجاهد میگوید.
همچنین یادواره سالگرد تدفین دو شهید غواص در حوزه هنری برگزار میشود.
پیكر مطهر این دو شــهید غواص مردادماه ســال  94با تشــییع جمع كثیری از
هنرمندان و مقامات لشكری و كشوری مقابل مسجد حضرت آیتاهلل خامنهای در
حوزه هنری به خاك سپرده شد.

تالش جشنواره تئاتر بسیج
برای کادرسازی و تربیت نیروی جوان

مدیرعامل ســازمان بسیج هنرمندان در نشست خبری جشنواره تئاتر بسیج
گفت :بحث کادرســازی و تربیت نیروی جوان و تولید اثر از برنامههایی است که
ما آن را دنبال میکنیم.
غالمرضا منتظری افزود :در این جشنواره تالش شده است که از زمان تولد یک
اندیشه برای تبدیل شدن یک طرح به یک نمایشنامه آموزشهای الزم به کسانی
که برای ما طرحهایشان را ارسال میکنند ،ارائه بشود.
مدیرعامل سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد :پس از پایان جشنواره نیز برای
افرادی که آمادگی خودشان را برای این عرصه اعالم کردهاند اما پذیرفته نشدند،
دورههای تخصصی داریم چرا که وظیفه خود میدانیم تا زمینه رشــد و بالندگی
چهرههای مستعد را فراهم کنیم .تالش شده است که رویکرد نوینی برای نگارش
یک اثر نمایشــی پیش گرفته شود و از آثار کلیشهای حذر میکنیم چرا که وقت
آن رسیده تا قدم نوینی برای تحول این حوزه برداریم.
کوروش زارعی ،دبیر جشنواره دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج هم
در این نشســت گفت :ما به دنبال تربیت نیرو برای هنر انقالب هستیم .پس طی
فراخوانی اعالم کردیم که طرحها ارســال شــود ۹۱۰ .طرح از استانهای مختلف
به دست ما رسید .بیشترین سهم را استان اصفهان با  ۱۱۰طرح داشت .خراسان
رضوی  ۵۰اثر و گیالن و آذربایجان شرقی با  ۳۵اثر در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی درباره زمانبندی جشــنواره نیز توضیح داد :مهلت ارسال طرحها تا دهم
تیر بود و تا نیمه مرداد نتایج بازخوانیها اعالم میشــود .پایان شهریور نیز مهلت
ارســال متون نگارش شده است .گروهها تا آبان برای مرحله آمادهسازی و بازبینی
نمایشهــا فرصت دارند و تا پایان آذر نیز کارها باید در اســتانها اجرای عمومی
بشوند .جشنواره نیزدر بهمن برگزار میشود.

کاسبی
با مرگ یک کارگردان!

یک ماهنامه ســینمایی که طی سالهای اخیر با ریزش مخاطب مواجه شده
است ،به روش کهنه کاسبی با مرگ هنرمندان و مناسبتهای ویژه رو آورده است!
این نشریه در شماره اخیر خودش ،به بهانه تسلیت درگذشت یک فیلمساز ،از
رستورانها ،مراکز تفریحی ،بانکها و ...آگهی گرفتهاند! به این ترتیب که ضمن درج
تسلیت از مخاطب دعوت شده تا از خدمات یا محصوالت این مراکز استفاده شود!
درج اینگونه آگهیها که ســالها منسوخ شده بود یادآور آگهیهای روزنامه
رستاخیز و ویژهنامههای مناسبتی در رژیم پهلوی است که مثال بانک عمران سالروز
کودتای  28مرداد را تبریک میگفت آنگاه در یک صفحه روزنامه مینوشت« :نرخ
سود وامهای ما را در هیچ بانکی تجربه نخواهید کرد!» را چاپ میکرد.

«خانه شهدا» در مناطق ۲۲گانه تهران
راهاندازی میشود

بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران خان ه شهیدانی که معیارهای الزم
برای فعالیت فرهنگی را داشــته باشند پس از شناسایی ،تملک و بازسازی در دو
ماه آینده با عنوان «خانه شهدا» به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تحویل
داده میشــود تا با مشارکت مردم و خانواده معظم شهیدان فعالیتهای فرهنگی
حوزه شهیدان را در منطقه دنبال کند.
عبدالمقیم ناصحی ،رئیس کمیســیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی
شــهر تهران با اشاره به مصوبه شورای شهر برای راهاندازی خانه شهدا در مناطق
مختلف تصریح کرد :پیگیری این مصوبه با دیگر دســتور کارها متفاوت است و با
توجه به اینکه محمود صالحی ،رئیس ســازمان فرهنگی هنری ،از جانبازان دفاع
مقدس و اهل عمل هســتند امیدواریم در دوران چهارم شــورای شهر و به زودی
نتیجه این مصوبه را ببینیم.
وی با تاکید بر اهمیت پیوست اجتماعی طرح خانه شهدا افزود :در این طرح
به دنبال این هســتیم که خان ه شهدا به صورت مردمی مدیریت بشود و مشارکت
و حضور مردم مهمترین موضوع در این خانهها خواهد بود و این خانهها تالشــی
اســت برای اینکه نسلهای آینده رشادتهای شهیدان را فراموش نکنند و بدانند
چه کسانی از این مرز و بوم پاسداری کردند.

کارگردان سریالهای «کیمیا» و «برادر»:

برخی از فیلمسازان چشمان خود را روی
حقیقت انقالب و دفاع مقدس میبندند

کارگردان ســریالهای «کیمیا» و «برادر» گفت :برخی فیلمسازان جسارت
نمایش حقایق انقالباسالمی را در آثارشان ندارند.
جواد افشار ،بیان کرد :کمتر کسی است که در منطقه نام انقالب مردمی اسالمی
را نشنیده باشد و این وظیفه بر عهده ما فیلمسازان است که دید صحیحی از این
رویداد را در اختیار جوانان بگذاریم.
این کارگردان تلویزیون ،ضمن اشــاره به کمبود تولیدات نمایشی و سینمایی
موثر و شــاخص در این حوزه افزود :متاســفانه بعضی از فیلمسازان چشمان خود
را بــه روی حقیقت انقالب اســامی و دفاعمقدس میبندند در صورتی که اگر با
دیدی واقعگرا به سمت این دو مقوله مهم گام بردارند مردم با استقبال مضاعفی
از آنها حمایت میکنند.
وی با ذکر مثالی در رابطه با سیاستهای متجاوزگرانه آمریکا ادامه داد :دولت
آمریکا با وجود اعمال متجاوزگرانه خود در کشــورهایی نظیر افغانســتان ،عراق و
 ...در ســاخت فیلمهایی با قهرمانان ساختگی پیشتاز است و به توجیه رفتارهای
استعمارگرانه خود میپردازد .جای افسوس است که کشور ما با داشتن هشت سال
دفاع جانانه توسط جوانان این مرز و بوم و مقاومت تمام عیار مردم؛ همچنان معرفی
قهرمانان این حوزه در عرصه بینالملل نهادینه نشده است.
این کارگردان در خاتمه با اشاره به جشنواره فیلم مقاومت عنوان کرد :استقبال
و بازتاب مردمی از فیلمهای برگزیده جشنواره فیلم مقاومت نشان از عملکرد موفق
این جشنواره است و میتواند در ترغیب جوانان منطقه و حتی جوامع غربی نسبت
به شناخت مفاهیم واالیی همچون مقاومت و ایستادگی کمک کند.

امیرعبداللهیان :طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم
گستاخانه است

حسین امیرعبداللهیان گفت :طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم ،رهبر
دینی بحرین اقدامی گستاخانه است.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بینالملل در واکنش به محاکمه
روحانی عالیقدر بحرین ،شیخ عیسی قاسم تصریح کرد :طرح محاکمه شیخ عیسی
قاسم ،رهبر دینی بحرین اقدامی گستاخانه است .حکومت بحرین اگر از تاریخ درس
نگیرد و خطاهای خود را تکرار کند ،بیتردید زیان خواهد کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه حاکمان بحرین به جای اتکا به اجانب
باید به مردم خود بیندیشــند ،افزود :تهران هیچ دخالتی در امور بحرین ندارد اما از
دموکراسی ،آزادی بیان و حقوق بشر در منطقه و بحرین حمایت میکند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه راهکار در بحرین صرفا سیاسی است ،گفت :آزادی
شــیخ علی سلمان از حبس غیرقانونی و حفظ حرمت آیتاهلل عیسی قاسم و توقف
اقدامات امنیتی مقدمه ضروری راهحل سیاسی در بحرین است.
به گزارش ایسنا ،در پی انتشار اخباری درباره تصمیم رژیم آل خلیفه برای آغاز
محاکمه آیتاهلل عیسی قاسم ،مردم این کشور موجی از اعتراضها را در قالب اقدامات
گوناگون به راه انداختهاند.

