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اخبار كشور
گزارش خبری  -تحلیلی کیهان

در پرتو وحی
امتها نیز سزای عملشان را خواهند دید

« در آن روز (قیامت) هر امتی را میبینی (که از
شدت ترس و وحشت) بر زانو نشسته ،هر امتی
به ســوی کتابش (عملکردش) خوانده میشود،
و به (آنها میگوینــد) امروز جزای آنچه را انجام
میدادید به شما میدهند»
جاثیه28-

فتاح:

بنگاهداری اقتصادی
برای کمیته امداد ممنوع است

رئیس کمیته امداد گفــت :کمیته امداد فعالیت بازرگانی
نمیکند ،این کار ممنوع اســت و اعتقاد نداریم که کمیته
امداد به سمت یک بنگاه اقتصادی شدن پیش برود.
ســیدپرویز فتاح در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،افزود :اص ً
ال
اعتقاد نداریم که کمیته امداد به سمت یک بنگاه اقتصادی شدن
پیش برود .قانون هم این اجازه را به ما نمیدهد و ما این را رعایت
میکنیم.
وی ادامه داد :کمیته امداد فعالیت بازرگانی نمیکند ،این کار
ممنوع اســت و اگر گزارشی در این زمینه وجود دارد اطالعرسانی
شود چرا که ما این قبیل کارها را ممنوع کردهایم.
رئیس کمیته امداد ادامه داد :آنچه دنبال میکنیم این است که
قرضالحسنه تقویت شود و برای جامعه هدف افزایش یابد .ما سال
 ،96هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه دادهایم که تمام این اعتبار
با کمک دولت یا از سوی مردم نبوده است ،بلکه تمام منابع امداد
را به صندوق قرضالحسنه آوردهایم و آن را تبدیل به وام کردهایم.
فتاح گفت :در ســال جدید نیز اعتبار وام قرضالحسنه 1500
میلیارد تومان خواهد شــد که از منابع خودمان تأمین میشود و
این اعتبار به سایر منابع فشاری نمیآورد.
وی تصریح کرد :اگر قرضالحسنه را تقویت کنیم اثرش از دادن
وام بالعوض بهتر خواهد بود .این یک تفکر دینی است و ثواب آن
 18برابر از صدقه بیشتر است و ما میخواهیم جامعه هدف ما به
سمت یکبار مصرفی نرود.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر تقویت اعطای وام قرضالحسنه
گفت :البته به دنبال این هستیم که در دادن این وامها رفتار شایسته
و خوبی داشته باشیم و مددجویان برای دریافت آن به دردسر نیفتند.
وی در مــورد اینکه کمیته امداد به دنبــال دریافت کمک از
افراد متمول جامعه اســت ،گفت :میخواهیم افراد متمول ،دارا و
کارخانهدار را به کار خیر دعوت کنیم تا در کار خیر ما مشــارکت
کنند چرا که این کار اموالشــان را کم نمیکند ،بلکه آن را بیشتر
هم خواهد کرد.

با حکم فرمانده کل سپاه

سردار سپهر جانشین رئیس سازمان
بسیج مستضعفین شد

سردار سپهر به عنوان
جانشین رئیس سازمان
بسیجمستضعفینمنصوب
شد.
به گزارش فارس ،سردار
محمدحسین سپهر با حکم
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین رئیس سازمان
بسیج مستضعفین ،جایگزین سردار علی فضلی شد.
وی پیــش از این معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در
سپاه بود.

ضرورت افزایش توان موشکی کشور
درس حمله غرب به سوریه

سرویس سیاسی-
حمله موشکی سحرگاه شــنبه آمریکا و
انگلیس و فرانســه به چند منطقه در سوریه
اگر چه فاقد کمترین ارزش و دستاورد نظامی-
سیاسی ارزیابی میشود اما درباره اصل حمله
موشــکی ،یک مالحظه مهم وجود دارد و آن
اینکه اگر سوریه به اندازه کافی ،قدرت موشکی
داشت ،آیا آمریکا جرأت همین عقدهگشایی کور
را هم پیدا میکرد؟
پس از گذشــت  5سال از خسارت محض برجام
که دشــمن اندک امتیازات ایران در این توافق را با
زورگویی نداده و بارها نقض عهد کرده و خیالش راحت
است که با سیاست معطلسازی ،برجام و نتیجهدهی
آن برای جمهوری اســامی را مشروط به مذاکرات
دیگر کرده و به تاریخ ســپرده است ،ساز «مذاکرات
موشکی و قدرت منطقهای» را کوک کردهاند .طرح
موضوع مذاکرات موشــکی و منطقهای اواسط سال
گذشته و با پدیدار شدن زوال کامل دولت خودخوانده
تروریستهای ساخته آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،اروپا
و برخی کشورهای منطقه در عراق و سوریه ،جدیتر
پیگیری شده است و آخرین بار این موضوع در دستور
کار نشست امنیتی مونیخ قرار گرفت و اتحادیه اروپا
خواستار طرح جدی این موضوع با اتهام به ایران شد.
غربگرایان داخلی و برجام موشکی
یکی از اندیشــکدههای معروف آمریکا ،در زمان
ریاستجمهوری «باراک اوباما»-رئیسجمهور سابق
آمریکا که پروژه «نرمالســازی ایران» را پیشــنهاد
کرده بود ،به مقامات این کشــور توصیه میکرد که
بر اســاس این پروژه ،باید سلسلهاقداماتی را درباره
ایران اجرا کند .اولین مورد آن بحث هســتهای و از
بین بردن دستاوردها و پیشرفت هستهای ما بود؛ به
گونهای که مقامات آمریکایی با اجرای برجام تأکید
کردند واشــنگتن توانســت بدون شلیک حتی یک
گلوله برنامه هستهای ایران را از بین ببرد .بر همین
اســاس محدودکردن و توقف فعالیتهای موشکی،
قطع حمایت ایران از محور مقاومت ،پذیرفتن اینکه
ایران نباید قدرت منطقهای باشــد ،پذیرفتن شروط
غرب در مســئله حقوق بشر و در نهایت به رسمیت
شناختن رژیم صهیونیستی از جمله اقداماتی بود که
مقامات آمریکا در قالب پروژه نرمالسازی ایران باید
پیگیری میکردند.
بر اســاس این ،دومین هدف تهی کردن ایران از
قدرت ،موضوع موشکی است .آمریکا برای نیل به این
هدف افزون بر حفظ مشــکالت برجام و افزودن بر
تحریمها ،به تقسیم کار روی آورده و مباحث موشکی
و قدرت منطقهای را به متحدان خود در اروپا سپرده
است .اکنون طرف اصلی درباره این دو موضوع اساسی
سه کشور فرانسه ،انگلیس و آلمان هستند که مجری
اصلی پیشبرد راهبرد آمریکا و صهیونیستها شدهاند.
توان دفاعی موشکی و دنیای آینده
بهرغــم اینکــه رهبــر معظم انقالب اســامی
کوچکترین بحث و مذاکره درباره موضوع موشکی
را ممنــوع و حرام اعالم کردهاند و قاطبه ملت ایران
نیــز به انحای مختلف ،مهر تأییــد بر آن زدهاند؛ اما

متأســفانه یک جریان غربگرا با همــان دالیلی که
مردم را به ســمت برجام سوق دادند ،در مصاحبهها
و اظهارنظرها و مطالب رســانههای همســو با غرب
مذاکرات موشــکی را توجیه میکنند .این جریان با
وقاحت تمام بار دیگر موضوع احتمال وقوع جنگ را
مطرح میکنند و نتیجه میگیرند که باید با مذاکره
بردـ برد با اروپا بحث موشکی را هم همچون هستهای
واگذار کنیم تا جنگی رخ ندهد ،جالب آنکه این ماجرا
با طرح عبارت موهوم «پایان یافتن عصر موشــک و
آغاز گفتمان» آغاز شــد و بــا اظهارنظرهای مکرر و
متعدد طیف غربگرا در داخل کشــور ادامه یافت اما
در مقابل چشم جهانیان ،آمریکا و سه کشور اروپایی
که پس از برجام هســتهای ،برجام موشکی در ایران
را دنبال میکنند ،درســت در ایام پاکسازی اطراف
دمشــق از آخرین بقایای گروههای تروریســتی ،در
اقدامی جنایتکارانه بیش از  100موشــک به خاک
سوریه شلیک کردند.
انگلیس و آمریکا حامیان اصلی
جنایت در منطقه
در واقع حماقت راهبردی آمریکا ،انگلیس و فرانسه
در حمله به ســوریه و ارتکاب جنایت اخیر -با همه
ناکامیاش -نشــان داد برخالف نسخهپیچی جریان
نفوذی و حرفی که در دهان برخی سیاسیون گذاشتند
مبنی بر اینکه روزگار فردا ،روزگار گفتمان هاســت
نه موشــکها ،روزگار اتفاقا ،روزگار توسعه ظرفیت
بازدارنده توان موشــکی اســت .به یقین اگر سوریه
توان موشــکی ایران را داشــت ،آمریکا و متحدانش
جرئت نمیکردند چنین گستاخانه و با بهانهای واهی
و ساختگی ،دست به حمله موشکی بزنند .اما با همه
اینها ،خطای بزرگ آمریکا ،مشــت خط نفوذ را باز و
برجام موشکی را هوا کرد.
از ســوی دیگر در منطقهای که کشــورهای آن
قراردادهای تسلیحاتی هنگفتی با آمریکا ،انگلیس،
فرانسه و ...بستهاند و از زمان روی کار آمدن ترامپ
مســابقه تســلیحاتی به صورت فوقالعاده تشدید
شــده چرا همیشه عدهای در داخل همنوا با خارج،
پیشــنهادهایی در راستای خلع ســاح ایران ارائه

صدور کیفرخواستهای جدید
برای متهمان حقوقهای نجومی
رئیسکل دادگستری استان
تهران گفت :برای یکســری
دیگــر از متهمان حقوقهای
نجومی کیفرخواســت صادر
شده است.
غال محســین ا ســما عیلی
به تســنیم گفــت :در ارتباط با
پروندههای اغتشاشــات دی ماه
 ،96برای تعدادی از متهمان حکم
صادر شده و تعدادی هم در نوبت
رسیدگی است.
اسماعیلی افزود :بین حکمهای
صادره ،هم رأی به محکومیت و هم
برائت وجود دارد.
وی درخصــوص پرونــده
جرایــم انتخاباتی اســتانداران و
فرمانداران در انتخابات ســال 96

هم اظهارداشت :رسیدگی بدوی
به پرونده مقاماتی که در انتخابات
ریاستجمهوری سال  96مرتکب
جرم شدند ،تمام شده و فع ً
ال پرونده
در تجدیدنظر مطرح است.
رئیسکل دادگســتری استان
تهــران درباره آخریــن وضعیت
پرونده متهمان حقوقهای نجومی
نیز گفت :برای بخش عمدهای از
پروندههایــی که در دادگاه مطرح
رســیدگی بود ،رأی صادر شده و
پرونده افرادی که به حکمشــان
اعتــراض داشــتند ،در مرحلــه
تجدیدنظر اســت .البته بین آرای
صادره ،برائت هم داشتیم.
به گفته اسماعیلی ،در ماههای
پایانی سال  96هم ،برای یکسری

دیگــر از متهمــان حقوقهــای
نجومی کیفرخواســت صادر شده
و پروندههایشان تازه از دادسرا به
دادگاه آمده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برای
صفدرحسینی رئیسسابق صندوق
توســعه ملــی هــم در ارتباط با
حقوقهای نجومی پرونده تشکیل
شده یا خیر و اینکه آیا منتهی به
صدور حکم شــده است؟ ،توضیح
داد :وی در مرحله دادسرا پرونده
داشــت اما بین پروندههای قبلی
مرتبط با حقوقهای نجومی وجود
نداشت و رأیی صادر نشده است.
نمیدانم پرونده وی بین ســری
جدیدی که به دادسرا آمده ،وجود
دارد یا خیر.

والیتی :با شکست تروریستها در سوریه
آمریکا و متحدانش نقاب از چهره برداشتند

مشــاور امور بینالملل
رهبر معظم انقالب گفت :به
دنبال شکست تروریستها
که از طرف آمریکا ،اسرائیل
و متحدانــش مأمــور به
خرابکاری در منطقه شده
بودند ،این کشورها نقاب از
چهره برداشتند و خودشان
وارد صحنه شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،علیاکبر والیتی مشاور
امــور بینالملــل رهبر معظم
انقالب پس از دیــدار با عضو
کمیته مشورتی وزارت خارجه
چین در جمع خبرنگاران اظهار
کــرد :حمله اخیــر آمریکا به
ســوریه تحت عنوان استفاده

آگهی فروش حراج حضوری

موسســهای اقتصادی در نظر دارد کاالهای خود را که شــامل :تعداد  1970دســتگاه موتورسیکلت اوراقی و تعداد  8دســتگاه خودرو اوراقی  1دستگاه خودروی قابل تبدیل
پالک -تعداد  7000جفت انواع کفش -اســباببازی مختلف -تعداد  25968عدد ظروف شیشهای -تعداد  120عدد مبلمان حصیری و  20عدد شیشه رومیزی -تعداد 900
کارتن قطعات لوستر -یکدستگاه میکسر سیمان و مقدار  100لیتر روغن موتور  40بهران -یک عدد بشکه  200لیتری و مقادیری کاالی مستعمل از طریق حراج حضوری
به صورت نقد .وسائط نقلیه اوراقی با شرایط برش و جداسازی کامل گلویی به همراه فرمان ،کمکفنرها و چرخ جلو از بدنه موتورسیکلت و برش
سقف خودرو و جداسازی کامل آن از اطاق خودرو و ایجاد شکاف در موتور خودرو و انجین موتورسیکلت به فروش برساند.
قابل توجه اینکه متقاضیان باید  ٪20مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشــته باشــند و در صورت برنده شــدن
پرداخت و تا تاریخ  97/2/13نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند.
(ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است).

زمان و مکان و آدرس محل بازدید:
روز دوشنبه و سهشنبه مورخ  3و  97/2/4از ساعت  9الی 14
اهواز -سه راه تپه پشت ترمینال پارکینگ امام رضا(ع) تعداد  300دستگاه موتورسیکلت
اهواز -روبروی گلزار بهشتآباد پارکینگ الغدیر  4دستگاه خودروی اوراقی
باغملک -رستمآباد پارکینگ شهید خدارحمی  90دستگاه موتورسیکلت اوراقی
دزفول -ابتدای جاده شمسآباد روبروی دزبار پارکینگ روناش  470دستگاه موتورسیکلت اوراقی
اهواز -کوی ملت روبروی معاینه فنی جنب اهوازمال تعداد  7000جفت کفش و  120عدد مبلمان حصیری
اهواز -کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا تعداد  25968عدد ظروف شیشهای 900 -کارتن قطعات لوستر

بندر امام خمینی(ره) -پشت پلیس راه پارکینگ صداقت تعداد  370دستگاه موتورسیکلت اوراقی
آبادان -جمشیدآباد روبروی بازارچه پارکینگ سروش تعداد  740دستگاه موتورسیکلت
هندیجان -ابتدای جاده ورودی روبروی بیمارستان پارکینگ زهره تعداد  4دستگاه خودرو
شادگان -کمربندی بعد از پل ارتش پارکینگ اردالن تعداد  1دستگاه خودرو اوراقی

زمان و مکان برگزاری حراج
چهارشنبه  1397/2/5ساعت  9:00صبح

اهواز -کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز  061-33369851تلفن آبادان 061-53226486-53228737

میدهنــد؟! آمریکا و ســه کشــور اروپایی به بهانه
مضحک استفاده از ســاح شیمیایی توسط دولت
سوریه نه تنها قوانین بینالمللی بلکه قوانین داخلی
خود را زیر پا گذاشته و به این بهانه واهی و پوچ به
این کشور حمله کردند تا نشان دهند برای رسیدن
به اهداف شوم خود به هیچ معیار و معاهدهای پایبند
نیســتند و اگر نبود قدرت دفاعی و بازدارنده ایران،
چه تضمینی وجود داشت که این کشورها با همین
اســتداللهای مضحک به جای سوریه کشورمان را
مورد هدف قرار ندهند؟!
همیــن چند روز پیــش بود که ســازمان عفو
بينالملل فروش ســاح کشــورهاي غربي از جمله
آمریکا و انگلیس را به عربســتان و همپيمانانش در
جنگ يمــن محکوم و اعالم کرد ایــن اقدام باعث
استهزای معاهدات جهانی ميشود.
این سازمان با بیان اینکه از زمان شروع مداخله
نظامي ائتالف عربستان در يمن در سال  2015بيش
از ده هزار نفر در جنگ علیه اين کشور کشته شدهاند،
تاکید کرد :اسناد و مدارک فراوانی وجود دارد که نشان
میدهد فروش غیرمسئوالنه تسلیحات به ائتالف تحت
رهبری عربستان سعودی در یمن منجر به صدمات
عظیمی به غیرنظامیان یمنی شــده اســت ،اما این
اسناد و مدارک ،آمریکا و انگلیس و دیگر کشورها از
جمله فرانسه ،اسپانیا و ایتالیا را از ادامه فروش چند
میلیارد دالری سالح به عربستان سعودی و متحدانش
در جنگ یمن باز نداشته است.
حمله به نقاطی که دو بار بازرسی شده بود!
این در حالی است که در نشست شب قبل شورای
امنیت پیرامون تجاوز نظامی آمریکا ،انگلیس و فرانسه
به سوریه هم بشار جعفری از واقعیتی پرده برداشت
که رســانهها کمتر به آن پرداختند .نماینده سوریه
در سازمان ملل اذعان کرد که کشورهای متجاوز به
نقاطی حمله کردند که در سال گذشته دو بار توسط
سازمان منع گسترش سالحهای شیمیایی بازرسی
شــده بود .در واقع حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه
به نقاطی در ســوریه که سال پیش توسط سازمان
منع گسترش سالحهای شــیمیایی بازرسی شده،

این فرضیه را تائید میکند که هدف از بازرســیها،
شناسایی اهداف ارزشمند برای کشورهای نظام سلطه
اســت تا آمریکا هر زمان که دلش خواست با خیالی
راحت به بمباران این اهداف بپردازد!
ضرورت افزایش توان دفاعی کشور
اخیرا یکی از موسسات تحقیقاتی با انتشار گزارشی
درخصوص بودجه نظامی سالیانه کشورها ،عربستان
سعودی را تنها کشوری اعالم کرد در میان کشورهای
خاورمیانه ،بیشــترین هزینه نظامی را داشته است.
از این رو در هرم بودجه نظامی دنیا ،شــاهد حضور
عربستان ســعودی در کنار قدرتهای مطرح چند
قرن اخیر مانند آمریکا ،روســیه ،انگلیس ،فرانسه و
آلمان هستیم .بر اساس گزارشها ،اکنون در زرادخانه
موشکی عربستان موشکهایی با برد  3000کیلومتر
وجود دارند و سؤال اینجاست که این موشکها به چه
کار این کشور میآیند و کدام هدف را در نظر دارند
که چنین سالحی خریداری کر دهاند؟ وجود چنین
ســاحهایی و هزینههای هنگفت نظامی کشورهای
منطقه که گاهاً به  70میلیارد دالر در سال میرسد
که کشورهای استعمارگری مانند انگلیس ،فرانسه و
آمریکا فروشنده آن هستند ،پیام روشنی برای ما دارد.
این تهدیدات ،تنها گوشهای از واقعیتهاست که ما را
بر آن میدارد با تکیه بر دانش بومی ،توان نظامی را
در تراز منطقهای سطحی ارتقا دهیم تا قادر باشیم از
اهداف و منافع جمهوری اسالمی ایران به شایستگی
دفاع کنیم .ماجراجویی در اشکال مختلف و نقابهای
گوناگون مــا را بر آن میدارد تا «توان موشــکی و
فناوریها و ظرفیت تولید سالحها و تجهیزات عمده
دفاعی برترساز» را توسعه دهیم.
از ســوی دیگر فقدان نظم عادالنــه و ترتیبات
بینالمللی الزم برای مقابلــه با متجاوزان نیز دلیل
دیگری برای توســعه توانمندی موشکی ایران است.
شکل برخورد شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن
سازمان ملل برای پایان دادن به هشت سال جنگی که
در نتیجه تجاوز عراق شروع شد ،نشان داد نمیتوان
چنــدان به واکنش جامعه جهانی در موارد مشــابه
امیدوار بود .در واقع با وجود تاســیس سازمانهای و
نهادهای بینالمللی بیندولتی ،هنوز اصل خودیاری
به عنوان مفروض نظریه واقعگرایی کالسیک بر روابط
کشورها حاکم است.
بر این اساس اگر ایران دست از ارتقای توانمندی
موشــکی خود بردارد ،هیچ ابــزار دیگری از جمله
گفتوگو و دیپلماسی نه تنها راه را برای رسیدن به
کاهش تنشها و حساسیتها نسبت به قدرت نظامی
ایران هموار نمیکند بلکه کشور را در معرض حمالت
احتمالی دشمنان منطقهای و بینالمللی قرار میدهد.
پس آنها کــه آمریکا و غرب را بزک میکردند و
نمایــش قدرت نظامی و انجــام رزمایش و رونمایی
از شــهرهای موشــکی را ماجراجویی میخواندند،
باید تئوریهــای باطل خود را که در بســاط هیچ
سیاستمدار دنیادیدهای پیدا نمیشود ،پاالیش کنند
و به دور بریزند .باید موشــک داشت ،فراوان هم باید
داشت ،توســعه هم باید داد و به رخ دشمن کشید،
این ،کمهزینهترین روش بازدارندگی است.

از ســاح شــیمیایی ،فقــط
بهانهجویــی بوده اســت .آنان
به دنبال شکست تروریستها
که از طرف آمریکا ،اسرائیل و
متحدانش مأمور به خرابکاری
در منطقه شده بودند ،نقاب از
چهره برداشتند و خودشان وارد
صحنه شدند.
مشاور امور بینالملل رهبر
معظــم انقالب تصریــح کرد:
کامال مشخص شد عواملی که
در سوریه دست به جنایتهای
بسیاری زدهاند به دستور اینها
بوده و اکنون که مزدورانشــان
موفــق بــه اجــرای اهــداف
جهانخوارانه آنان نیســتند،
خودشان به سوریه حمله کردند.
عضــو مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام تأکیــد کرد:
دولت و مردم ســوریه قویتر
از هر زمان دیگری میتوانند از
تمامیت ارضی و حاکمیت کشور
خودشان دفاع کنند.
وی بااشاره به موضع دولت
چین درباره ســوریه بیان کرد:

هدیه به خوانندگان
شهید مدافع حرم ،محمد بلباسی (وصیتنامه) :مطمئناً
جوانان ایران اسالمی نخواهند گذاشت دست این نااهالن به حرم
اهل بیت (سالماهلل علیهم) برسد.

اخبار ادبی و هنری
فیلم «میتینگ شیطان»
درباره داعش تولید شد

کارگردان فیلم «میتینگ شــیطان» از نمایش جنایات داعش و
جانفشــانیهای مدافعان حرم در این فیلم خبــر داد .فیلمی که به
مناســبت سالگرد عملیات تروریســتی داعش در تهران از تلویزیون
پخش خواهد شد.
رضا خادمالحسینی ،کارگردان فیلم «میتینگ شیطان» در گفتوگو
با خبرنگار کیهان درباره اینکه چرا در اولین فیلم خود به داعش پرداخته
گفت :خرداد ســال  96که عملیات تروریستی داعش در تهران اتفاق
افتاد ،این موضوع به دغدغه شخصیام تبدیل شد ،به همین دلیل نیز
موضوع داعش و مدافعان حــرم را به عنوان اولین تجربه کارگردانی
فیلم بلند خودم انتخاب کردم.
وی افزود :حرکت مدافعان حرم  ،حرکت مقدســی اســت؛ آنها
باعث شــدند آتشی که قرار بود وارد کشور ما شود ،در کشور دیگری
مهار شــود .مدافعان حرم ،کار دو سر بردی را انجام دادند .آنها هم
به کشــوری دیگر امنیت بخشیدند و هم جلوی یک تهاجم به داخل
کشــور را گرفتند .قطعا ارزش و عظمت کار مدافعان حرم در آینده
برای مردم بیشــتر روشــن خواهد شــد .البته در این فیلم به تالقی
همکاری نیروی انتظامی ،ســپاه و وزارت اطالعات در برقراری امنیت
در کشور پرداختهایم.
خادم الحسینی به این پرسش که آیا شاهد یک فیلم اکشن خواهیم
بود هم پاسخ داد :با توجه به اینکه این اثر هیچ حمایت کننده مالی
نداشت ،از بودجه پایینی برخوردار بودیم ،اما سعی کردیم پنج ،شش
صحنه اکشن در کار خلق کنیم.
وی درباره پخش «میتینگ شیطان» هم گفت :تولید این فیلم به
پایان رسیده و قرار است خرداد امسال و به مناسبت سالگرد عملیات
تروریســتی داعش در تهران  ،از یکی از شــبکههای ســیما پخش
شود.

کانون کارگردانان ،سیاسی بازی
بهجای کار صنفی

کانون کارگردانان در حمایت از فیلمسازی که بهرغم محکومیت
قضایی ،به راحتی کار میکند ،بیانیه صادر کرد!
درحالی که جعفر پناهی سالهاســت بهطور غیرقانونی اقدام به
فیلمســازی میکند و آثار ضدایرانی خود را در اختیار جشنوارههای
خارجــی قرار میدهــد ،کانون کارگردانان ســینمای ایران به جای
مطالبه قانون و منافع ملی ،خواســتار حمایت از این مجرم سابقهدار
شد!
کانون کارگردانان در نامهای به رئیسجمهور خواستار این شده که
ترتیبی داده شود تا جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره فیلم کن،
اجازه خروج از کشور پیدا کند .این نامه کانون کارگردانان خانه سینما
در حالی است که جعفر پناهی به حکم قانون اساسا از کار فیلمسازی
منع شــده و جای سوال است که با وجود چنین محکومیتی ،چگونه
وی با خیال راحت و حتی آسودهتر از فیلمسازانی که «پناهی» آنها
را «حکومتی» و «وابسته» لقب میدهد ،فیلمهای خود را تولید میکند
و به خارج از کشور ارسال میکند!
جعفر پناهی سال قبل در مراسم جشن انجمن منتقدان ،طلبکارانه
عربدهکشی کرد که چرا اکثریت منتقدان سینما به فیلمهایی با مضامین
انقالبی و دفاع مقدسی رأی مثبت داده بودند! اما حاال خودش با حمایت
سفارتخانههای خارجی به جشنواره حکومتی کن ،که سال قبل محل
تبلیغ رژیم صهیونیستی شد راه یافته است.
پناهی سالهاست که با ژست اپوزیسیون و با این ادعا که نمیتواند
کار کند در جشنوارههای خارجی کاسبی میکند .درحالی که وی بدون
هیچ مزاحمتی و بدون اینکه کسی او را بهخاطر فعالیت غیرقانونیاش
فرا بخواند به ساخت فیلم مشغول بوده است .پناهی همچنین تا مدتی
قبل ،بدون اینکه فعالیت مشــخصی انجام دهد ،از صداوسیما حقوق
ماهانه دریافت میکرد!

بررسی چهل سال شعر انقالب اسالمی
و دفاع مقدس

دولت چین هم معتقد اســت
کــه نباید هیــچ کاری خالف
قوانین بینالمللی انجام شود؛
ما یقین داریم که آنچه درباره
اســتفاده از ســاح شیمیایی
در سوریه مطرح کردند ،اتهام
دروغی است.
مشاور امور بینالملل رهبر

آگهی مناقصه 96/9
(نوبت دوم)

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نســبت به خرید  3دستگاه ترانسفورماتور
قدرت روغنی به ظرفیت  15MVAو ســطح ولتــاژ  6.6/20KVبا گروهبرداری
 YND5با بوبین مســی همراه با ترمینال باکس بســته از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید.
فیش شرکت در مناقصه:
فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ  300/000ریال به حساب شماره 411075992077713
بانک انصار شعبه مستقل کیش کد  4110بنام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل خرید اسناد مناقصه:
شرکتهای داوطلب حضور در مناقصه از روز یکشنبه مورخ  1397/1/26لغایت ساعت
 12ظهر روز دوشــنبه مورخ  1397/2/3با ارائه کارت شناسایی و معرفینامه معتبر و
فیش بانکی مربوطه به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:
پاکت دربسته محتوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه
میبایستی تا ساعت  12ظهر روز دوشنبه  1397/2/10به محل دریافت اسناد مناقصه
تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:
روز شنبه  ،1397/2/15پاکتهای پیشنهادات مناقصه گشوده خواهد شد.
محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
 -1جزیره کیش ،شرکت آب و برق کیش
تلفن ،)076( 44424880-3 :فاکس)076( 44423818 :
 -2تهران :خیابان اســتاد حســن بنــا ،پایینتر از میدان ملت ،نبش خیابان شــهید
خســروآبادی ،پالک  ،1طبقه  ،2واحد  ،5کد پستی  16658 - 94745تلفاکس:
)021( 26322086

امور بازرگانی

معظم انقالب اضافه کرد :قبل از
آغاز فعالیت کمیته حقیقتیاب
سازمان ملل ،آمریکاییها حمله
خود به ســوریه را آغاز کردند،
چون میدانند که ادعایشــان
دروغ است ،چنانچه کمیتهای
که مسئول بررسی استفاده از
سالح شیمیایی است ،تاکنون
بارهــا تایید کــرده که دولت
سوریه سالح شیمیایی به کار
نبرده است.
نشست سران عرب
با فشار عربستان اعتباری ندارد
وی در پاســخ به ســؤالی
مبنی بر اینکه نشســت سران
عرب امروز در عربستان برگزار
میشــود ،با توجــه به نزدیک
شــدن به زمان انتقال سفارت
آمریکا به قــدس ،پیامتان به
سران عرب چیست ،گفت :این
اجالسهایی کــه با محوریت
و فشار دولت عربستان برگزار
میشــود ،به لحاظ سیاسی و
بینالمللی بیاعتبار است.
والیتی تأکید کــرد :امروز
سوریه چنان قدرتمند است که
به هیچوجه و حتی یک درصد
هم ایــن امکان وجــود ندارد
که آمریکاییها ،انگلیسیها و
فرانســویها بتوانند به اهداف

غیرقانونی و متجاوزانه خودشان
برســند .وی گفت :بدون شک
دولــت و ملت ســوریه پیروز
میشــوند و نیــازی هــم به
حمایــت برخی از مســئوالن
ضعیفالنفس کشورهای عربی
ندارنــد .برخی از کشــورهای
شرافتمند عرب همچون عراق،
تونس ،لبنان ،الجزایر و ...همواره
از دولت قانونی سوریه حمایت
کردهاند.
عضــو مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام ،بــا تأکید بر
اینکه این نشست اصال اهمیتی
ندارد ،اضافــه کرد :نتیجه این
نشست جز صدور بیانیهای که
از قبل از ســوی دولت متزلزل
سعودی دیکته شده است ،چیز
دیگری نیست.
وی ادامه داد :بدون تردید
پیــروزی ســوریه در غوطــه
شــرقی پیروزی بــر مجموعه
آمریــکا ،صهیونیســتها و
سعودیهاســت .این مجموعه
باید به فکر این باشند که چگونه
شکستهایشان را توجیه کنند
و جمهــوری اســامی قویتر
از گذشــته به سیاســت خود
یعنی حمایت از کشورهای خط
مقاومت ادامه میدهند.

در ادامه سلسله نشستهای «چهل شاهد»  40سال شعر انقالب
اسالمی بررسی می شود.
مدیر عامل موزه انقالب اســامی و دفاع مقدس با بیان این خبر
گفت :در دومین نشســت چهل شــاهد که بیست و هفتم فروردین
ماه ســال جاری در محل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار
می شــود ســه نفر از اســاتید این حوزه تاثیرات انقالب اسالمی در
مضامین و مفاهیم شــعر در چهل ســال گذشته را بررسی خواهند
کرد.
علی اصغر جعفری با اشاره به ضرورت تقویت جریان فرهنگی انقالب
افزود :محور جلسات «چهل شاهد» بررسی ورود مفاهیم عمیق انقالبی
و فرهنگ ایثار و پایداری در شعر خواهد بود.
گفتنی اســت در دومین میزگرد تخصصی چهل شاهد با حضور
اســاتيد اين حوزه عليرضا قزوه ،سعيد بيابانكي و مصطفي محدثي
خراساني به بررسی چهل سال شعر انقالب اسالمی میپردازند.
دومین نشســت تخصصی بررســی چهل ســال ادبیــات و هنر
انقالب اســامی و دفاع مقدس ســاعت  10صبح امروز دوشــنبه
 27فروردیــن در محل موزه انقالب اســامی و دفــاع مقدس واقع
در بزرگراه شــهید حقانی ،خیابان ســرو ،تاالر قصر شــیرین برگزار
میشود.

افشای چهره واقعی مدعیان جهانی حقوق بشر
با استفاده از آثار هنری

«سومین جشنواره بینالمللی حقوق بشــر آمریکایی» با انتشار
فراخوان در سطح ملی و بینالمللی کلید خورد.
با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب درخصوص «افشای حقوق
بشر آمریکایی» و نامگذاری هفته دوم تیر هر سال به این نام ،دبیرخانه
پویش مردمی «افشــای حقوق بشر آمریکایی» با همکاری موسسات
و نهادهــای مردمی و برای ارتقای آگاهیهــا و فرهنگ عموم مردم
ایران و جهان در زمینه حقوق بشــر و از طرفی معرفی چهره واقعی
مدعیان جهانی حقوق بشر با استفاده از آثار هنری« ،سومین جشنواره
بینالمللی حقوق بشر آمریکایی» را در سطح ملی و بینالمللی با ساختار
دبیرخانه مردمی و غیردولتی برگزار میکند.
اولویــت اصلی جشــنواره ،تولید آثار علمی و هنری بر اســاس
پژوهشهای مستند است .بدین منظور کتاب پژوهشی «مصادیق نقض
حقوق بشــر توسط ایاالت متحده آمریکا» توسط دبیرخانه جشنواره
تدوین و منتشر شــده و به شکل کامل از طریق سایت جشنواره در
اختیار هنرمندان قرار میگیرد .این پژوهش شامل مجموعه مستندات
و مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در زمینههای مختلف
است که به شکل مستند و جامع در این پژوهش گردآوری شده است.
مهلت ارســال آثار به این جشــنواره تا  ۱۵اردیبهشــت امسال
اعالم شــده و مراســم اختتامیه نیز تیر ســال جاری برگزار خواهد
شد.

