
اخبار كشور

همکاریباخوانندهلسآنجلسی
برایتبلیغآمپولکشنده!

یک بازیگر پرادعا این بار اقدام به تبلیغ یک آمپول مرگ آور کرد!
مهناز افشــار، این بار در فضای مجازی مردم را تشــویق به استفاده از یک 
آمپول برای پیشگیری از مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر کرده است. وی دلیل 
تبلیغ این آمپول را توصیه خواننده فراری و لس آنجلسی، داریوش اقبالی معرفی 
کرده است. این درحالی است که سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
، درباره آنچه توسط مهناز افشار تبلیغ شده است هشدار داد و گفت که مصرف 
این آمپول، بدون تجویز پزشک و به صورت خوددرمانی ممکن است به مرگ افراد 
منجر شود! وی افزود: مصرف این دارو می تواند عوارض قلبی در پی داشته باشد و 

تجویز آن توسط افراد غیرپزشک و غیرمتخصص تخلف است.
جهانپور با بیان اینکه سلبریتی محترم به کار خود بپردازد و دارو و درمان را 
به اهلش واگذارد گفت: تبلیغ و فروش این دارو در فضای مجازی نیز تخلف است 

و این دارو به هیچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نیست.
نکته قابل توجه این است که همسر مهناز افشار نیز مدتی به اتهام واردات 
شیرخشک آلوده به کشور بازداشت بود و حاال هم خود این بازیگر، اقدام به تبلیغ 

یک داروی خطرناک و فاجعه آفرین کرده است.
انتشار مطالب غیرکارشناسانه در فضای مجازی توسط برخی از چهره های 
مشهور، یکی از معضالت این روزها در کشورمان است. اما صرف برخورداری از 
شهرت، دلیلی برای درست بودن بیان هر نکته ای نیست. شاید الزم باشد برای 
حفظ سالمتی مردم هم که شده، سازوکاری برای نظارت بر مطالبی که این افراد 

در فضای مجازی منتشر می کنند اندیشیده شود.
علیرضا قزوه:

سلبریتیهااستعمارنوهستند
یک شــاعر گفت: به مردم می گویم که فریب ســلبریتی ها را نخورند. این 

جماعت که هنرمند نیستند چون هیچی برای جامعه ندارند. 
 علیرضا قزوه شــاعر و نویســنده در گفت وگو با برنامه »شب روایت« که 
با محوریت روایت اســتعمار در ادبیات روی آنتن شــبکه چهــار رفت، درباره 
سلبریتی ها گفت: اینها هوس پیشه ها و شومن ها هستند که امروز جای هنرمند 
را گرفته اند. ضربه هایی که هنر ما از سلبریتی خورده کم نیست و چه بسا اینها 

استعمار نو و فرا استعمار هستند.
وی با بیان اینکه سلبریتی ها همان ملیجک های قدیم هستند، مدعی شد: 
من دوست دارم پنج نفر از این گردن کلفت های سلبریتی را روبه روی من بنشانند 

تا با آنان بحث کنم. آن وقت خواهید دید که ابدا اگر بتوانند حتی حرف بزنند.
وی همچنین با  اشاره به سفر خود به انگلیس نیز گفت: من سال 81 به جای 
قیصر امین پور و به دعوت او به انگلستان رفتم. قیصر می خواست با این کار در 
دهان برخی بزند. من می خواســتم درباره فلسطین حرف بزنم و در سفارتخانه 
مقاله مرا می خواســتند اما من ندادم.ابتدا ویزا نمی دادند و من هم به آنها گفتم 

که به درک اگر نمی دهید. 
صداوسیماازدیدگاههايجوانانانقالبي

استقبالميکند
رئیس رسانه ملي، خانه تولید جوان، بسیج و دانشگاه صداوسیما را سه معبر 

براي ورود نیروهاي جوان به رسانه ملي اعالم کرد.
علي عسکري در نشستي صمیمي با نمایندگان تشکل هاي دانشجویي که به 
مناســبت روز دانشجو برگزار شد، گفت: دشمن تالش کرد از چند جهت رسانه 
ملي را هدف قرار دهد و مرجعیت این رســانه را از بین ببرد و براي رســیدن 
به این هدف کوشــید راه هاي کســب درآمد ســازمان را ببندد و بیش از 300 
شــبکه ماهواره اي راه اندازي کند و در فضاي مجازي با صرف هزینه اي هنگفت 
به این مهم برسد. وي افزود: فقط کشور آمریکا بیش از چهار میلیارد دالر براي 
دیپلماسي عمومي یا همان در دست گرفتن افکار عمومي دنیا هزینه کرده است. 
که بیشترین مبلغ صرف فعالیت هاي رسانه اي علیه جمهوري اسالمي مي شود.

وي از پذیرش طرح هاي خالقانه و حرفه اي جوانان در این خانه خبر داد و آن 
را معبري براي ورود جوانان مستعد و خاّلق به عرصه تولید دانست.

 رئیس رسانه ملي همچنین از دو معبر دیگر براي ورود استعدادهاي جوان 
و دانشجویان به عرصه تولید در رسانه ملي یاد کرد و گفت: مرکز بسیج سازمان 
و دانشگاه صداوسیما نیز دو معبر دیگر براي ورود دانشجویان مستعد و جوانان 
است و عالقه مندان مي توانند طرح ها و توانایي هایشان را در اختیار این دو بخش 
قرار دهند تا با ارزیابي آنها بتوانند وارد این عرصه شوند. وي همچنین به مدیر 
کل روابط عمومي رســانه ملي دستور داد زمینه برقراري ارتباط دانشجویان را 
با مدیر شبکه سه ســیما، خانه تولید جوان و همچنین مرکز بسیج و دانشگاه 

صداوسیما فراهم کند.
وي همچنین در پاســخ به گالیه دانشجویان در پرورش هنرمندان معروف 
)سلبریتي ها( غیرمتعهد گفت: بارها از گروه هاي متعدد انقالبي خواسته ایم تا افراد 
با استعداد و توانمند را در این عرصه معرفي کنند تا از آنها در برنامه ها بهره ببریم 
که تاکنون فقط یک نفر معرفي شــده که توانمندي اش را در زمینه اجرا اثبات 
کرده است. دکتر علي عسکري از دانشجویان خواست اگر مي توانند در معرفي 

جوانان توانمند انقالبي به سازمان کمک کنند.
یکخانوادهشهیدبهبهترینفیلمکودک

درجشنوارهعمارجایزهمیدهد
در بخش فراخوان های مردمی نهمین جشنواره عمار، خانواده شهید سعید 
کمالی از مازندران، جایزه ای با عنوان جایزه مردمی »پرستوهای خان طومان« را 

برای بهترین اثر این جشنواره با موضوع »کودک و نوجوان« اعالم کرد.
شــهید مدافع حرم حاج سعید کمالی متولد سال 13۶۹ بود که در هفتم 
اردیبهشــت ماه سال 13۹۵ در منطقه خان طومان سوریه و در جریان یکی از 
عملیات های مبارزه با نیروهای گروه تروریستی داعش به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد. گفتنی است، دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود، 
در بخش جدید »فراخوان های مردمی« از تمام مؤسســات، تشکل های مردمی 
و افراد حقیقی دعوت کرده اســت با مراجعه به Ammarfilm.ir موضوعات 
و دغدغه های مدنظرشــان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان  از ســینماگران 
بخواهند و به فیلمســازانی که بهترین اثر را در ایــن موضوعات تولید کرده اند 
هدیه ای مادی یا معنوی اختصاص دهند. نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« 

دی ۹۷ در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
»قبلانقالب«

درتلویزیونبهنمایشدرمیآید
برنامه »قبل انقالب« به کارگردانی مهدی نقویان و اجرای بهروز افخمی از 

تلویزیون پخش می شود.
برنامه »قبِل انقالب« که در مرکز تلویزیونی حوزه هنری در حال تولید است 

در فصل اول به دوره حکومت رضاشاه می پردازد.
این مجموعه در قالب مناظره های تاریخی در 10 قسمت با موضوعات ارتش، 
ارتباط دولت های خارجی در به قدرت رسیدن رضاشاه، مذهب، تصرف زمین ها 
و... برگزار می شود.  پیش از این بهروز افخمی در مجموعه کوچک جنگلی، فیلم 
سینمایی فرزند صبح و یک فیلم ساخته نشده درباره نهضت تنباکو، تحقیقاتی 
در فضای تاریخ معاصر داشته اســت. این برنامه به کارگردانی مهدی نقویان و 

تهیه کنندگی محسن یزدی به روی آنتن خواهد رفت. 
رقابتاستارتاپها

درچالشنوآوریتهرانهوشمند
اولین »چالش نوآوری تهران هوشمند« از امروز همزمان با آغاز رویداد یک 

هفته ای هوشمندسازی شهر با شرکت تیم های استارتاپی کلید می خورد.
»هفته تهران هوشمند« که از 14 تا 20 آذرماه برگزار می شود با این چالش 

آغاز شده و با همایش و نمایشگاه بین المللی تهران هوشمند به پایان می رسد.
به گفته »علی یقطین«، سرپرست مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند، هکاتون 
یا چالش نوآوری رویدادی اســت که در آن برنامه نویسان و متخصصان توسعه 
نرم افزار از جمله طراحان گرافیک، طراحان واســط کاربری و مدیران پروژه گرد 
هم می آیند و در توســعه پروژه های نرم افزاری و گاهی سخت افزاری با یکدیگر 
همکاری می کنند. یقطین، هکاتون را نوعی چالش برنامه نویسی خالقانه خواند 
که موجب آشنایی سیاست گذاران و سرمایه گذاران با قابلیت های بومی برای رفع 

بحران ها و استفاده از فرصت هاست.
گفتنی اســت اولین چالش نوآوری تهران هوشــمند در مرکز فناوری های 
هوشمند شهر تهران واقع در خیابان آزادی، خیابان استاد معین، انتهای خیابان 

دستغیب، کوچه دوسنگانی، ساختمان پردازش برگزار می شود.
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قراردلبیقراران
کجاســت؟ بهــاران  مســیح  مســیر 
کجاســت؟ اللــه زاران  صفاگســتر 
رگ و ریشــه اللــه از هــم گسســت
کجاســت؟ ســربداران  اندیشــه  گل 
م سرگشــته ا جــان  زسرگشــتی، 
کجاســت؟ بی قــراران  دل  قــرار 
ســرم را شــده ابــر خــون ســایه بان
نشــانی ز المــاس بــاران کجاســت؟
در ایــن دشــت دلگیــر یأس آفریــن
آبشــاران کجاســت؟ نــوای خــوش 
بت گــران بتخانــه  گشــته  زمیــن 
کجاســت؟ ایمان تبــاران  تبــردار 
بی کســی شــب  و  انتظــار  و  مــن 
خدایــا دگــر یــار یــاران کجاســت؟
جبیــن بــی  فتا آ گــِس  نر گِل 
امیــددِل شــب شــکاران کجاســت؟

احد ده بزرگی
صدایبالمالئک

صــدای بــال مالئــک ز دور می آید     
مســافری مگــر از شــهر نــور می آید؟

دوبــاره عطر مناجات بــا فضا آمیخت     
مگــر که موســی عمران زطــور می آید؟

ســتاره ای شبی از آســمان فرود آمد     
و مــژده داد کــه صبــح ظهــور می آید

چقدر شــانه غم بار شــهر حوصله کرد    
بــه شــوق آنکــه پــگاه ســرور می آید

به زخم های شــقایق قسم هنوز از باغ    
می آیــد بهارحضــور  ســبز  شــمیم 

مگر پگاه ظهور ســپیده نزدیک است؟    
می آیــد زدور  ســواری  پــای  صــدای 
ناصر فیض

شکوفهصبح 
ای کاش کــه انتظــار معنــی می شــد  

بــی تابــی جویبــار معنــی می شــد  
وقتی که ســحر شــکوفه صبــح دمید  

می شــد   معنــی  بهــار  آمدنــت  بــا 
 کریم علی زاده

مصلحعالم
بارگاهتاي افســر چرخ، خاک راهت غبــار  عــرش،  وي 
اول کــز  اوصیــا  خاتــم  شــد خاتــم انبیــا گواهــتاي 
یــي نما ا خد ینــه  آ ي  در طلعــت خوب تــر ز ماهتا
اصالح شــود به خــاک راهتاي مصلــح عالمي کــه عالم
ني آســما کــرات  ر  نگاهــتســیا منظومــه گــردش 
ســتارگانند فضــا  اوج  بــه مقدم ســپاهتدر  افتــاده 
الهتانــوار خداســت در تــو پیدا کنــد  جلوه گــري  یــا 

حسین ترابی 
بشارت

می آیــد  نهــان  گنــج  منتظــران،  ای 
می آیــد  عاشــقان  جــان  آرامــش 

ظهــور  طالیــه داران  ســحر  بــام  بــر 
می آیــد  صاحب الزمــان  کــه  گفتنــد 
میرهاشم میری

دنبالرّدپایتو
بی تو چگونه می شــود از آســمان نوشت

از انعــکاس ســاده  رنگین کمان نوشــت
این یک حقیقت اســت که بی تو، بهار من

باید چهــار فصل زمان را خزان نوشــت
در ایــن جهــان بی دروپیکر، خــدای ما

دستان ســبزپوش تو را ســایبان نوشت
دنبــال ردپــای تــو گشــتم، نیافتــم

گویی خدا نشــان تو را بی نشــان نوشت
می خواســتم تو را بنویســم ولی نشــد

با مــن بگو چگونه تو را می توان نوشــت
جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس

دریــا تو را برای خودش بی کران نوشــت
دیــدم تمــام ثانیه هــا بــا تــو می زند

باید تو را همیشــه »امام زمان« نوشــت
طیبه چراغی 

مثلعشق
می دهند  یــاری  بوی  دســت هایت 

بــوی شــب های بهــاری می دهند 
چشــم هایت مثــل دریایــی عمیق 

معنــی شــب زنــده داری می دهند 
انفجــار  تراکــم،  تنهایــی،  مثــل 

بــوی ســوز بی قــراری می دهنــد 
مثل بودن، مثل رفتن، مثل عشــق 

لــذت صــد رود جــاری می دهند
در میــان فصل ســرما دشــت زرد 

می دهنــد  قنــاری  ز  آوا بــوی 
مهدی تقی نژاد

حضرت امام خمینی)ره(: ایر ان راه خود را پیدا کرده است 
و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز 

مستضعفین جهان، با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد.

هدیه به خوانندگان
پیام رهبر انقالب به اجالس سراسری نماز:

نمازخوانیجوانان
برترینتضمینبرایسالمتآیندهجامعهاست

بیست و هفتمین اجالس سراســری نماز دیروز 
)چهارشنبه( با قرائت پیام رهبر معظم انقالب و با شعار 
»شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز« در سمنان برگزار 

شد.
 متن پیــام رهبر انقالب اســالمی به ایــن اجالس که 
حجت االسالم والمسلمین شــاهچراغی نماینده ولی فقیه در 

سمنان، آن را قرائت کرد به این شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالنه   نماز از سویی نشــانه  حق گزاری در برابر 
فریضه  ای است که می تواند بر همه   اعمال و فرایض دیگر، روح 
بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها« و از سوی 
دیگر خدمت بزرگی اســت به آنان که حِقّ این هدیه   الهی را 

ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به 

صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتالء می بخشد.
بخش مهمــی از گرفتاری هــا و آلودگی های مــا بر اثر 
نپرداختن به این حقیقت هشدار دهنده است. از این رو ترویج 
نماز با همه   شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است که 
همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران این اجالس 
به ویژه عالم مجاهد جناب حجت االسالم آقای قرائتی بحمداهلل 

در این راه از توفیق الهی بهره مند شده اید.
آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها 

باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین 

تضمین برای سالمتی آینده   جامعه است.
رئیس جمهوری: نماز افتخار بشریت است

رئیس جمهوری در بیســت و هفتمین اجالس سراسری 
نماز در تاالر امیرکبیر دانشگاه سمنان افزود: به تعبیری خداوند 

برای نماز از انسان دعوت کرده و آن را از ما خواسته است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با  اشاره به اینکه 
نماز یک عبادت صرف یا یک فرع دین مانند دیگر فروع دین 
نیست، خاطر نشان کرد: نماز همه چهره اسالم است، صورت 

اسالم نماز است و نماز افتخار بشریت و انسان است.
وی با بیان اینکه کشــورها را با پرچم می شناسند، ادامه 
داد: دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست، نماز همان اصل 

عبودیت در کنار توحید است.
عبودیت بی توحید معنا ندارد و توحید بی عبودیت ما را به 

سرمنزل مقصود نمی رساند.
وی به  اشــاره های مختلف نماز در زندگی برخی چهره ها 
در قرآن کریم  اشاره کرد و افزود: بیش از 13۵ نوبت در قرآن 
نام حضرت موســی)ع( آمده است، آنجا که خداوند با حضرت 

موســی)ع( سخن می گوید، اولین دستور این است که نماز را 
به پا دارد.

وی تاکید کرد: مسئله نماز مسئله اسالم نیست، حقیقت 
دین است که در واقع اتصال به خداوند است، و حیات، سکون 

و آرامش ما در کنار نماز به وجود می آید.
وی بیان کرد: امیرالمومنین)ع( با آن مقام و آن تربیتی که 
برگرفته از اشرف مخلوقات عالم پیامبراعظم)ص( بود، در برابر 

مشکالت نماز اقامه می کردند.
وی ادامــه داد: از دینــی که همه مســلمانان در طول 
شــبانه روز حداقل باید خداوند متعــال را 10 بار با رحمانیت 

بخوانند، خشونت، بداخالقی و تهمت خارج نمی شود.
رئیس جمهوری در ادامه گفت: اگر اخالق ما متناســب با 
نماز ما نیســت، پس جایی مشــکل داریم که باید آن را حل 
کنیم و چه عنصری  که می توانــد یک ملت بزرگ را در برابر 
ابرقدرت ها حفظ کند نماز و تکیه به لطف و رحمت الهی است 
و مسلمانان با اقامه نماز، قدرت دینی خود را به گوش جهانیان 

می رسانند.
 وی با  اشــاره به اینکه اقامه نماز اهمیت ویژه ای برای ما 
دارد، افزود: امروز که زمان فشار اقتصادی دشمنان بر ماست، 
باید با تکیه بر خداوند اســتقامت کنیم و این مسئله در نماز 

نهفته است.
روحانی در ادامه گفت: نماز باید از خانه و خانواده شــروع 

شود و رفتار پدر و مادر در مسیر ترویج نماز باشد.
به گفته رئیس جمهوری اگــر می خواهیم نماز را ترویج 

کنیم باید از خانه، خانواده و مدرســه شــروع کنیم و در این 
مسیر آموزش و پرورش بزرگ ترین وظیفه را برعهده  دارد. 

وی گفت: معتقدم که همه پول های مرتبط با اقامه نماز 
را به دبستان بدهیم که در آن شاکله ها و شخصیت ها ساخته 
می شــود و همه افراد مخلص، ساخته شده دبستان و خانواده 

هستند.
قرائتی: دولت برای اقامه نماز تصمیم های جدی بگیرد

رئیس  ســتاد اقامه نمــاز در این اجــالس گفت: دولت 
همان طور که در سفرهای استانی در مورد مسائل هر استان 
تصمیم های مهمی اتخاذ می کند در مورد نماز نیز تصمیم های 

جدی بگیرد.
حجت االســالم والمسلمین محسن قرائتی پیشنهاد کرد 
هیئت وزیران هر شــش ماه یک بار به مدت یک ســاعت در 
جلســه های خود پیرامون اهمیت، اقامه و احیای نماز مذاکره 

کنند.
وی با بیان اینکه مدیران باید امکانات اقامه نماز را فراهم 
کنند با   اشــاره به ذکر خاطراتی از حضرت امام )ره( در مورد 
اهمیــت دادن به نماز اول وقــت گفت: اهمیت نماز به حدی 
باالســت که مدیران دســتگاه ها خود باید مســئولیت اقامه 
شایسته آن را داشته باشند و امکانات اقامه نماز را فراهم کنند.

وی گفت: اگر نماز احیا شــود مشــکالت و آسیب های 
اجتماعی از جمله مراجعات مردم به دادگاه کم می شــود چرا 

که نماز به همه شئونات و ارکان زندگی انسان مرتبط است.
قرائتی همچنین گفت: خادم مسجد باید از افراد فرهیخته 

باشد زیرا بهترین انسان های روی زمین خادم مسجد بوده اند و 
این شایسته نیست که افراد نامناسب خدمتگزار مساجد باشند.
اجالس امسال با حضور یک هزار و ۶00 میهمان و 400 
مسئول کشوری و استانی در سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان 

به مدت یک روز برگزار  شد.
اجالس سراسری نماز به صورت ساالنه و با اعالم آمادگی 

استان ها برگزار می شود.
معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور 
در حاشــیه آغاز اجالس به ایرنا گفت: امســال در بیســت و 
هفتمین اجالس سراسری نماز، یک هزار و ۵3۶ اثر در محورها 
و موضوع های مختلف مانند اجرا، اقامه و کارهای ابتکاری در 

زمینه دیجیتال به دبیرخانه اجالس ارسال شد.
منصور ســرگزی اظهار داشــت: 82۵ خانم و ۷11 آقا از 
سراســر کشور در اجالس سراســری نماز شرکت و آثار خود 

را ارائه کردند.
وی ادامه داد: در بخش شیوه های انس کودکان با نماز در 
مهدهای کودک 238 اثر، مهارت های دعوت به نماز در مدرسه 
و دانشگاه ها 4۵3 اثر و روش های دعوت همساالن به نماز 1۹1 

اثر ارسال شده است.
ســرگزی اظهار داشت: شــرکت کنندگان در اجالس در 
زمینه راه های دعوت به نماز در فضای مجازی و رســانه 121 
اثر، شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز در دستگاه های دولتی 
۶4 اثر، روش ها و مهارت های مبلغان و روحانیان در دعوت به 

نماز ۹۵ اثر به دبیرخانه ارسال کردند.
وی تصریح کرد: 443 اثــر در قالب ایده ها و تجربه های 
موفق، 38۵ اثر در بخش علمی و پژوهشی، ۶2۹ اثر در زمینه 
ادبی و هنری و ۷۹ اثر در بخش محصوالت کمک آموزشی به 

دبیرخانه اجالس سراسری نماز ارسال شد.
شرکت کنندگان در محورها و موضوع های مختلف مانند 
اجرا، اقامه و کارهای ابتکاری در زمینه دیجیتال آثار خود را به 

دبیرخانه اجالس سراسری ساالنه نماز ارسال کردند.
بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز به مدت یک روز 
و در 2 نوبت صبح و عصر در سالن اجتماعات دانشگاه سمنان 

برگزار شد.
»بیرانوند« ورزشکار نمونه نماز شد

از »علیرضا بیرانوند« سنگربان تیم ملی فوتبال در اجالس 
سراســری نماز به عنوان ورزشکار نمونه در این حوزه توسط 

رئیس جمهوری تجلیل شد.
در این تجلیل همچنین از وزیر کشور، سرپرست سازمان 
بهزیستی، نوجوان نمونه، مربی نمونه مدرسه و جمع دیگری از 
فعاالن نماز در دستگاه های دولتی و تشکل های مردمی توسط 

رئیس جمهوری با اهدای لوح تجلیل شد.

نماینده اصالح طلب مجلس در 
چادر  درباره  خود  اظهارات  توضیح 
که حاشــیه های فراوانی به همراه 
ایسنا  »خبرگزاري  گفت:  داشــت 
کار خوبي نکــرد، من صحبت هاي 
بسیاري مطرح کردم اما عمال ابتدا 
و انتهاي حرف هایم را حذف کردند 
و فقط بخشي را آوردند که این همه 

حرف و حدیث از آن بیرون آمد.«
پروانه سلحشوری با انتقاد از تحریف 
صحبت هایش از سوی خبرگزاری دولتی 
ایسنا افزود: »من توضیح دادم که خودم 
اصرار به حفظ چادر داشتم. من چادري 
بودم و رو مي گرفتم. دســتم هم از قبل 
درد مي کرد و تعصبم به استفاده از فرم 
چادر ایراني، باعث شــد آســیب دستم 
بیشــتر شــود. اما بعدها از چــادر ملي 
استفاده کردم. اتفاقا در همان نشست هم 

به صراحت این مســئله را بیان کرده و 
همچنین گفتم که باید در مقوله حجاب 
کار شود و کاري کنیم که حجاب جذاب 
شود و آسیب زا نباشد. خبرگزاري ایسنا 
کار خوبي نکرد، من صحبت هاي بسیاري 
مطرح کــردم اما عمال ابتــدا و انتهاي 
حرف هایم را حذف کردند و فقط بخشي 
را آوردند که این همه حرف و حدیث از 

آن بیرون آمد.«
این نماینده مجلــس در گفتگو با 
اعتماد با  اشاره به نوشته هاي این رسانه ها 
که او را »بي ســواد« خطاب کرده بودند، 
گفت: »اگر واقعا به نظر آنها سلحشوري 
آنقدر مسخره و خنده دار است، چرا آنقدر 
او را جدي گرفته اند؟ به قول خودشــان 
یک آدم »منگلي« یک سري حرف هایي 
زده، چرا شــما آنقدر جدي گرفته اید و 

درباره اش حرف مي زنید؟«

عکس فوق که در شبکه های اجتماعی چند روزی است دست به دست می شود چای فروش با انصاف بازار تبریز را نشان می دهد که وزن پاکت خالی را اینگونه از وزن چای کم می کند تا 
پاکت به قیمت چای به مشتری فروخته نشود.

دیروز هم امام جمعه تبریز در یک اقدام جالب در مغازه حاج کاظم کبیرصابر، این پیرمرد با انصاف چای فروش تبریزی حضور پیدا کرد.

پای درس انصاف پیرمرد چای فروش تبریزی

سرویس سیاسی-
دیروز اکثریت نمایندگان ایراد هایی که شــورای 
نگهبان به برخی مفادCFT گرفته را وارد ندانستند و با 
این اوصاف این الیحه باید به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام برود تا تعیین تکلیف شود.
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی نمایندگان 
ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانسته و 
با 124رأی موافق، ۵8رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 
208 نماینده حاضر در جلســه با نظر کمیسیون امنیت ملی 

مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس موافقت کردند.
به این ترتیب و براســاس قانون هرگاه مجلس و شورای 
نگهبان بر نظرات خود اصرار داشته باشند مصوبه مجلس برای 
تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد 

شد. 
متنی 180درجه مخالف

محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در نشست 
علنی دیروز در مخالفت با اصالحات کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی نسبت به ایرادات شورای نگهبان در خصوص 
الیحه الحاق دولت به الیحه مقابله با تامین مالی تروریســم 
گفت: زمانی که طرح یا الیحه ای به تصویب مجلس می رسد و 
به شورای نگهبان ارسال می شود و این شورا ایرادی به برخی 

بندهای آن نمی گیرد، کمیسیون تخصصی مجلس نمی تواند 
نسبت به موضوعاتی که درباره آنها ایرادی گرفته نشده، وارد 

رسیدگی مجدد شود.
وی گفت: در تبصره ماده واحده این الیحه نوشــته شده 
که دولت جمهوری اســالمی ایران صرفاً پس از خارج شدن 
از لیســت سیاه گروه ویژه مالی FATF می تواند سند الحاق 
را نزد امین اســناد بگذارد. شورا نسبت به این مصوبه ایرادی 
نگرفته و فقط خواسته عبارت »لیست سیاه« از ابهام درآید. 
زیرا عبارت لیست ســیاه وجود ندارد که باید به »کشورهای 

غیر همکار« تغییر کند. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
برخــالف آیین نامه، تبصره ای را کــه مجلس تصویب کرده، 
حذف کرده و در ذیــل آن متنی 180 درجه مخالف تبصره 

آورده است.
دهقان همچنین اعالم کرد در زمان بررسی این ایرادات 
در کمیســیون امنیــت ملی مجلس، اکثریــت اعضا حضور 
نداشــتند و این مصوبه فقط با حضور 1۵ نفر مورد رسیدگی 

قرار گرفته است.
این نماینده مــردم در مجلس دهم در بخش دیگری از 
مخالفت خود گفت: هم در نظر شورای نگهبان و هم از منظر 

هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، برطرف نشدن 
ایرادات به معنای تصویب قانونی خالف منافع و امنیت ملی 

کشور است.
  CFT پزشکیان و ادعای حل مشکالت اقتصادی با
از ماجرای برجام و وعــده و وعیدهای آنچنانی چندین 
قرن نمی گذرد که در غبار زمان گم شــده باشد، با این حال 
همان شیوه ها که در زمان تصویب آن به کار گرفته شد هنوز 
هم مورد استفاده قرار می گیرد. برجامی که با دو شیوه روانی 
به جامعه القا شــد؛ ترســاندن مردم از یک سو و بزک کردن 

روزگار فرابرجام. 
مسعود پزشکیان، نماینده لیست امید در نشست علنی 
دیروز در جریان بررسی الیحه CFT بار دیگر به همان شیوه 
ترســاندن مردم روی آورد و گفت: اگــر روندی که در پیش 
گرفته شــده اجرا شود کاری می کنیم که هیچ تاجری نتواند 
کار یا معامله ای انجام دهد بنابراین این مسائل ربطی به این 
ندارد که بگویند عده ای ترســیده اند بلکه ما می خواهیم در 

مملکت تصمیم گیری کنیم که خود را تحریم نکنیم.
پزشــکیان گفت: ترسو کسانی هســتند که در مملکت 
زندگــی می کنند، فقر و بدبختی به وجــود می آید و خود را 
به بیراهه می زنند و بعد پشــت تریبون از فقر و گرســنگی 
دفاع می کنند، عامل فقر و بدبختی و گرسنگی سیاست های 

غلطی است که ماها داریم که باید اصالح شود و ترسو کسانی 
هســتند که ندانسته و یا ناآگاهانه فریاد می کشند نه کسانی 
که براساس آگاهی از سرنوشت این مملکت می خواهند دفاع 

کنند.
به این ترتیب این نماینده لیســت امید عامل مشکالت 
اقتصادی را در عدم کارآمدی مدیران، برخی مفاسد اقتصادی 
یا اتخاذ تدابیر غلط نمی داند. مثال او دلیل این مســایل را در 
بالیی که در ابتدای سال بر سر ارز و سکه آورده شد نمی بیند 
بلکه همه چیز را در خــارج از مرزها می جوید. به عبارتی او 
چشــمش به دست خارجی هاســت که به مدد توافقنامه ای 

وضعیت اقتصادی سامان یابد! 
توهین به منتقدان در این ســال ها توسط دولتمردان و 
طیف موسوم به اصالح طلب به صورت امری تکراری درآمده 
است. دیروز هم عبدالکریم حسین زاده و غالمعلی جعفرزاده  
ایمن آبادی منتقدان لوایح اســتعماری را افرادی غوغاساالر 
نامیده و خــود را افرادی صاحب عقل و منطق و خرد و اهل 

گفت وگو معرفی کردند. 
همچنین حسین زاده نایب رئیس  فراکسیون اصالح طلبان 
 CFT عبارت غوغاساالران را برای دانشجویان مخالف لوایح
که در ماه گذشته در برابر مجلس برای ساعاتی تجمع کرده 

و دست نوشته هایشان را بر دست گرفته بودند به کار برد.

با رای نمایندگان مجلس

توپ CFT در زمین مجمع تشخیص

دومین کنگره بین المللی پزشــکان قلب ایران و 
اروپا با حضور 500 پزشــک فوق تخصص، متخصص و 
جراح قلب از 21 کشــور جهان به همت آستان قدس 
رضوی در بیمارستان رضوی مشهد در حال برگزاری 

است.
این کنگــره بین المللی صبح چهارشــنبه 14 آذرماه با 
حضور حجت االســالم والمسلمین رئیســی، تولیت آستان 
قدس رضوی در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی مشــهد 
آغاز به کار کرده اســت. 300 سخنرانی با موضوعات جدید 
در این گردهمایی علمی انجام می شــود که 200 سخنرانی 
توسط اســاتید خارجی و 100 ســخنرانی توسط پزشکان 
داخلــی در ۵0 بخش ایراد خواهد شــد. در این کنگره که 
با نگاه ویژه ای در حوزه آموزش برگزار می شــود، بیش از 20 
 مــورد عمــل live case و live inbox در طی دو کنگره 
 CASPIAN Meeting2018 و Iran CTO Meeting
2018 در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام می پذیرد. 

در نشســت های دومیــن کنگره علمی پزشــکان قلب 
ایران و اروپا بیمارســتان رضوی از تعداد زیادی از بیمارانی 
که به طور معمول از طریق کاتتریســم و آنژیوگرافی درمان 
می شوند، حین عمل جراحی تصویربرداری شده و به صورت 
زنده بر روی صفحه نمایش به شرکت کنندگان ارائه می شود. 
همچنین تعدادی از جراحی های ویژه که در بیمارستان قلب 
شهید رجایی تهران، بیمارســتان کوثر شیراز و بیمارستان 
کینگ فیصل عربســتان پیش تر انجام و از آنها فیلم برداری 
شــده اســت، در طول این کنگره ها برای شرکت کنندگان 

نمایش داده می شود.
 CASPIAN Meeting در قالب کنگره بین المللــی
2018 کارگاه عملــی دو روزه درخصوص بیماری های قلب 
جنین برگزار می شود که ســه مدرس برجسته، »پروفسور 
ُگرلین شــارلند« از انگلستان، »پروفســور جوانا دنگل« از 

لهســتان و »دکتر ابراهیمی« از آمریــکا در آن به تدریس 
مباحــث بیماری های قلب جنیــن می پردازند. پروفســور 
کازیرو آشــیدا، رئیس  مرکز قلب و عروق بیمارستان یوری 
سایایوکوهاما ژاپن، برگزاری کنگره قلب بیمارستان رضوی را 
حرکتی بزرگ دانست و گفت: از میزان استقبال متخصصان 
از این کنگره بســیار شگفت زده شــدم. کار بزرگی صورت 

گرفته و شکل گیری این گردهمایی علمی بدون شک نقش 
پررنگی در افزایش دانش و تخصص پزشکان خواهد داشت.

 وی خاطرنشــان کرد: در این کنگره تاکنون موضوعات 
و مباحث عمیق و وســیعی مطرح شــده و اساتید بزرگی از 
سراسر جهان تازه ترین روش های جراحی و درمان  را مطرح 

کرده  اند.

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت

دومین كنگره پزشکان قلب ایران و اروپا 
با حضور 500 پزشک از 21 كشور جهان

سلحشوری:
خبرگزاریایسناصحبتهایمراتحریفکرد

از دانشجویان بسیجی دانشگاه  تهران در  جمعی 
اعتراض به وضعیت حقوق بشــر در فرانسه و برخورد 
دولت با مردم معترض مقابل سفارت این کشور تجمع 

کردند.
جمعی از دانشــجویان بسیجی دانشــگاه  تهران مقابل 

سفارت فرانسه در خیابان نوفل لوشاتو تجمع کردند.
بنابراین گزارش، هدف از برگزاری این تجمع، اعتراض به 
وضعیت حقوق بشــر در فرانسه و برخورد دولت این کشور با 

مردم معترض عنوان شده است.
و  پالکاردهــا  داشــتن  دســت  در  بــا  دانشــجویان 
دست نوشــته هایی اعتراض خود را به این رفتار خشونت آمیز 

نشان دادند.
معترضان به وضعیت حقوق بشــر در فرانسه در دستان 
خود تصاویری از رئیس جمهور فرانســه و ولیعهد عربســتان 

سعودی در دست داشتند.
به گزارش فارس، دانشجویان در اعتراض به خشونت های 
اخیر دولت فرانسه شعارهایی همچون »دموکراسی فرانسوی 
یعنی همین سرکوب های ظالمانه، سرکوب آزادی«، »ماکرون 
در قتل کشــته های پاریس و یمن شریک اســت«، »آزادی، 
برادری، برابری«، »کشــتن را متوقف کنید«، »ســه کشته، 
ارمغان دموکراســی و حقوق بشر فرانسوی است« و »سازمان 
ملل نباید در مقابل نقض حقوق بشر در فرانسه سکوت کند« 

سر دادند.

در اعتراض به برخورد پاریس با معترضان
جمعیازدانشجویاندانشگاهتهران
مقابلسفارتفرانسهتجمعکردند


