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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

حملهبهمنتقدانبرایتوجیهکمکاریها
سرویس سیاسی-

اگرچه در شــعارهای خود نقد و منتقد را الزم می دانند و آن را از اســباب مردم ساالری به شمار می آورند و گاه پشت 
تریبون ها منتقدان را غرق بوسه می کنند اما هجمه و حمله به منتقدان را هرگز رها نکرده و نمی کنند. تنها شاخص ارزیابی 
در طیف موسوم به اصالح طلب »با ما« یا »علیه ما« است. یعنی اگر نقدی با آنها باشد مقدس است و اگر علیه آنها باشد 

هدف ترورشخصیت و هجمه.
رسانه های زنجیره ای بعد از تحریم ظریف از سوی آمریکا به قهرمان سازی از وی و تحریف یک تحقیر پرداختند. 

روزنامه ابتکار هم روز گذشته در ادامه این خط، در گزارشی نوشت: »او ]ظریف[ همواره آماج حمالت بوده است. این 
مخالفت ها و سنگ اندازی ها تمامی ندارد و گویا قرار هم نیست اتمام پیدا کند. هر روز شدیدتر از دیروز، به نام انتقاد مانع 
اجرای ادامه کار می شــوند. ماجرا فقط مختص به چند ســال اخیر نیست بلکه از زمان روی کار آمدن محمدجواد ظریف، 
سکان دار وزارت خارجه، منتقدان و مخالفان او یک روز بیکار ننشستند و به هر بهانه ای سعی کردند شدیدترین حمالت را 

روانه او و تیم مذاکره کننده دستگاه دیپلماسی کشور کنند.«
همچنین روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »تحریم شدن محمدجواد ظریف از سوی دولت آمریکا شرایط ویژه و جدیدی 
در عرصه دیپلماسی کشور ایجاد کرده است؛ طعن و لعن های دلواپسان داخلی نسبت به دیپلمات برجسته کشورمان پس از 
اعمال تحریم آمریکا، رنگ باخته است. دلجویی از ظریف در قبال عمل نابخردانه وزارت خزانه داری آمریکا، سرخط خبری 
این روزهای رسانه هاست... تیم داخلی در مواجهه با تحریم ظریف دچار پارادوکس شده و در یک مخمصه خود ساخته قرار 
گرفته است. از یک سو مایل است از جریان تحریم ظریف برای دمیدن به تنور جنگ و تقابل با غرب و آمریکا سود ببرد و 

از سوی دیگر نمی خواهد اعتبار و حیثیت سیاسی تحریم نصیب شخص ظریف شود.«
ذکر این نکته ضروری اســت که اوالً( انتقاد و ناراحتی اصولگرایان به تحریم ظریف، نه از جهت دلســوزی و ترحم به 
او، بلکه بدین خاطر بوده که نظام سلطه به تحقیر دستگاه دیپلماسی کشور روی آورده است و ثانیاً( رسانه های زنجیره ای 
به جای آنکه به ابعاد و چرایی و چگونگی شکل گیری تصمیمات آمریکایی ها در قبال جمهوری اسالمی بپردازند و به این 
سؤال مبنایی پاسخ دهند که چرا کار به اینجا کشید که فرجاِم برجام، تحریم وزیر خارجه جمهوری اسالمی بشود! برای 
آنکه از زیر بار مسئولیت »گره زدن مشکالت کشور به زلف برجام« شانه خالی کنند، به قهرمان سازی و تحریف این تحقیر 

پرداخته و او را مرد مذاکره و ... می خوانند و چه کسی است که این تناقض و این تحریف را متوجه نشود!
همراهیمدعیاناصالحاتبافیلمسازضدایرانی

روزنامه همدلی تیتر یک خود را به محکومیت محمد رسول اف فیلمساز ضد ایرانی پرداخت و در گزارشی رپورتاژی 
با عنوان »همه برای یکی« در حمایت از وی نوشت: »روز گذشته خبری در رسانه های ایران منتشر شد که در یک اتفاق 
نادر، هنگامی که یکی از فیلمســازان کشــور به نام »محمد رسول اف« به سوی دادگاه انقالب می رفت تا در آخرین مهلت 
تقاضای تجدیدنظر در پرونده اش را ارائه کند، به همراه او و وکیلش، جمعی از بزرگان سینمای ایران تا در دادگاه انقالب او 
را مشایعت کردند. محمد رسول اف به خاطر ساخت فیلم »لِرد« در دادگاه انقالب به یک سال حبس محکوم شده و برای 
تجدید نظرخواهی درباره همین حکم به دادگاه رفت. عکسی هم از این شخصیت های سینمایی توسط خبرآنالین مخابره 

شد که صحت خبر را کامال تایید می کند.«
بر اســاس خبری که کیهان در شــماره پیشین خود نوشت، بدرقه کنندگان این فیلمساز نیز اکثراً از افرادی بودند که 
پیش تر خود نیز با اقدامات خالف قانون پرونده های مشابهی داشتند. مشایعت کنندگان محمد رسول اف فیلمسازی که به 
دلیل سیاه نمایی علیه ایران مجرم شناخته شد، توضیح نداده اند به چه دلیل از مجرم دفاع می کنند و چرا در برابر قانون 

به صراحت ایستاده اند.
آخرین فیلم رســول اف آن قدر کثیف و چرک بود که حتی جریان غربگرای همســو با او نیز زبان به اعتراض گشودند 
و روزنامه شرق در مطلبی با عنوان »تلخ همچون کن« نوشت: »رسول اف انگار دل پُری داشته، چون ساخت چنین فیلم 
تلخی که در آن همه بد و شرور هستند دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. کاش آنها که این قدر ناراحتند و کینه به دل 

دارند ]از ایران[ بروند و هم خیال خودشان را راحت کنند و هم خیال ما را.«
گفتنی اســت، محمد رســول اف در جریان فتنه سال 1388 در حالی که همراه جعفر پناهی مشغول ساخت فیلمی 
ضدایرانی و ضدانقالبی در جهت حمایت از فتنه گران بود، دستگیر و به زندان محکوم شد. او پس از آزادی از زندان فیلم 
دیگری در تحریف وقایع سال های اخیر، درباره واقعه موسوم به قتل های زنجیره ای ساخت به نام »دستنوشته ها نمی سوزند« 

که علی رغم پذیرش از سوی جشنواره فیلم کن اما در داخل کشور توقیف شد و خود رسول اف ممنوع الخروج گشت.
معرفیفداکارانانتخابات94درروزنامهزنجیرهای!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »در انتخابات 94 واقعیتي در کشور وجود داشت، در خیلي از حوزه ها اصالح طلبان امکان 
رقابت نداشتند و به همین دلیل به حمایت از کاندیداهاي مستقل و بعضا حتي اصولگرا هم پرداختند که احساس مي شد مشي 
اعتدالي دارند، اما این بار اصالح طلبان باید با تابلوي خودشان بیایند. آن موقع شاید نیاز بود که اصالح طلبان فداکاري کنند«.
اصالح طلبان در ســال 94 در قالب لیست امید در انتخابات مجلس دهم شرکت کردند. شورای عالی سیاست گذاری 
اصالحات با سازوکاری فشل، ناکارآمد و غیرعقالنی در آستانه هر انتخابات، بدون توجه به اصل شایسسته ساالری، به سهمیه 
دادن به تمام گروه های منتسب و راضی کردن آنها می پردازد و در نهایت بنا بر اصل »هم قبیله بودن«، لیست امید بسته 
می شود. این روش تاکنون دو خروجی داشته است، لیست امید در دهمین انتخابات مجلس و لیست امید برای پنجمین 

انتخابات شورای شهر. به اذعان فعاالن اصالح طلب متاسفانه هر دو لیست تاکنون با ساز و کار رانتی تنظیم شده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که این روزنامه زنجیره ای، ساز و کار رانتی را فداکاری جا می زند!

داستانجدیدغربگرایانبرایمشغولکردنملت
روزنامه اعتماد روز گذشته در دو یادداشت در صفحه اول خود به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی آن هم در شرایط 

حساس کنونی کشور پرداخت، »موتورسواری زنان !«. 
این روزنامه در ســرمقاله خود به قلم ســردبیر نوشت: » اگر زن ها سوار موتورسیکلت شوند چه اتفاقي مي افتد؟ بهتر 
بگویم چه معضلي پیش مي آید، بلکه چه معصیتي روي مي دهد که اینقدر قضیه براي نیروي انتظامي یا بعضي جاهاي دیگر 
حیثیتي شده، دیگر سخت بشود حل و فصلش کرد؟ چطور اگر زن ها روي موتور، ترک شوهر خود، حتي ترک مرد اجنبي 
سوار شوند، عیبي ندارد و کسي کاري به کارشان ندارد اما همین که پشت فرمان بنشینند یک باره قضیه پیچیده مي شود...«.
اعتماد همچنین در یادداشت دیگری به قلم فاضل میبدی با عنوان »مظلومیت زنان«! نوشت: »اگر به دنبال بعد دیني 
و شرعي موتورسواري زنان باشیم بر این باورم که این موضوع هم مانند ترک موتور نشستن و راندن ماشین است و بالنفسه 
هیچ مشکل شرعي ندارد... در خانواده هایي که عمده کار خانه بر دوش زنان است، اگر آن زن بتواند امور خانه و خرید را 
با سوار شدن بر موتور و دوچرخه راحت تر حل کند و در کنار آن بخشي از مشکل آلودگي هوا هم حل شود، چه اشکالي 
دارد؟ اینکه به جاي ماشین دوچرخه را انتخاب کند که اصال به نفع جامعه است. زماني بود که وقتي بحث رفتن زنان به 
ورزشگاه ها مطرح شد همه مي گفتند حرام است. حاال منع این موضوع هم کم کم دارد برطرف مي شود.واقعیت این است 
که به صورت معمول وقتي موضوعي به میان مي آید که یک سویش خانم ها هستند برخي از آقایان دادشان بلند مي شود 
که این حرام شرعي است! هیچ فکر نمي کنند که حرام شرعي بودن امري دلیل مي خواهد، باید بتوان برایش استدالل آورد. 

زنان از این جهت در طول تاریخ مظلوم بوده اند.« 
در حالیکه در شرایط امروز و با وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها دچار مشکالتی از جمله بیکاری جوانان، اجاره های 
سر به فلک کشیده مسکن، موانع ازدواج فرزندان و... هستند و در کنار همه این ها هستند زنانی که با تحمل مشکالت فراوان 
مجبورند خودشان برای امرار معاش و مدیریت زندگی تالش کنند، مدعیان اصالحات با هدف مشغول کردن ملت سوژه 
تازه ای را علم کرده اند.  البته اینکه در کنار این همه مباحث مهم و مشکالت اساسی بانوان و مطالباتی مانند اجرای درست 
»بیمه بانوان خانه دار«، »مشکالت زنان سرپرست خانوار«، »تأخیر در ازدواج بانوان به علت مشکالت موجود« و »بی توجهی 
به تسهیل امر ازدواج«، »اختالل در اجرای طرح مرخصی زایمان بانوان« و عدم توجه به »طرح های تشویقی فرزندآوری« 
خانواده ها که مدت های زیادی اســت برزمین مانده اســت، ناگهان دغدغه اصلی مدعیان اصالحات در دفاع از حقوق زنان 
می شود »موتور سواری زنان«، چندان جای تعجب نیست . چندی پیش »زهرا شجاعی« رئیس مرکز امور مشارکت زنان در 
دولت اصالحات با افشاگری درخصوص استفاده ابزاری اصالح طلبان از زنان گفته بود: » اصالح طلبان موقع انتخابات از زنان 

استفاده می کنند و بعد کاری برایشان نمی کنند«.
فرصتسازیازفدرالیسم!

روزنامه زنجیره ای همدلی با یکی از اعضای حزب مشارکت در خصوص نقد سیدجواد طباطبایی به سخنان خاتمی 
)در مورد ضرورت فدرالیسم در شرایط کنونی کشور( به گفتگو پرداخت. همدلی به نقل از این عضو مشارکت نوشت: »به 
نظر من نقد آقای طباطبایی از سر تعصب و نگرش فاشیستی به مسائل مختلف برخاسته است، خود من جواب ایشان را 
دادم. من فکر می کنم این فکر آقای طباطبایی به تجزیه ایران منجر می شود و هیچ وقت موجب وحدت ملی نخواهد شد. 
پیشــنهاد خاتمی موجب وحدت و همدلی بیشــتر در ایران می  شود. ما در طول دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای 
خاتمی، شاهد وحدت و انسجام بیشتر بین ایرانی ها بودیم. من معتقدم افرادی چون سیدجواد طباطبایی باعث رواج افکاری 
مثل موسولینی و هیتلر می شود و نظر آقای خاتمی به فردی مثل ماندال و گاندی شباهت پیدا می کند. من فکر می کنم 

دیدگاه آقای خاتمی نظری است که موجب همبستگی و همدلی بین آحاد ملت ایران می شود.«
شایان ذکر است چندی پیش محمد خاتمی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران، بهترین شیوه حکومت مردمی را 
»حکومت به روش فدرالی« دانست و به شدت مورد انتقاد و هجمه سایر مدعیان اصالحات )و البته تکنوکرات ها( قرار گرفت. 
گرچه طرفداران خاتمی )لیبرال ها( و طرفداران هاشمی )تکنوکرات ها( هر کدام داعیه ای جداگانه دارند و اختالفات داخلی 
آنها به این حد است که در ظاهر یکدیگر را به فاشیست و موسولینی و هیتلر متهم می کنند اما درواقع سر و ته یک کرباس 

هستند و هر دو به دلیل مشکالتی که به این کشور تحمیل کردند در برابر افکار عمومی مسئول هستند.

درمکتب امام

قلم های ارشادی برای هدایت ملت
چنانچه این روزنامه ها ارشــاد کنند مردم را، این یک اطاعتی اســت باالتر از آن 
اطاعت هایی که انسان گوشه خانه خودش می کند؛ و باالتر از آن ارشادهایی است 
که پیش ترها می کردند وغایت شــان این بود که در یک مجلسی چند هزار نفری 
بود. ارشــادی اســت برای یک ملت؛ ملت چند میلیونی. و اگر شما این قلمی که 
دست تان هست قلم ارشادی باشد، می توانید که یک ملت را به راه راست هدایت 

کنید و می توانید که مردم را از انحرافات نجات بدهید. 
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رئیس  قوه قضائیه گفت: تحول در سازمان 
قضایی کشور منطبق با الگوی اسالمی - ایرانی 

پیشرفت بسیار ضروری است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی دیروز با حضور در جلسه هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور، مباحث این جلسات را به 
عنوان یک دکترین، قابل توجه دانست و گفت: باید 
ظرفیت دیوان عالی کشور احیا و به اجرای صحیح 

قانون در محاکم و حسن جریان امور کمک کند.
رئیســی با تاکید بر ضرورت جزم علمی، عزم 
عملی و هزم و دوراندیشی در امور، افزود: تغییرات 
و تحول در ســازمان قضایی کشور و طراحی یک 
قالب متناسب و منطبق با الگوی اسالمی - ایرانی 
پیشرفت که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده اســت، برای رسیدن به تراز قضای اسالمی و 
قضای امیرالمومنین )ع( امری بسیار ضروری است.
وی با  اشاره به تالش هر سه قوه در جهت تنقیح 
قوانین، این امر را برای تقارب آرا بســیار ضروری 
دانست و اظهار داشت: کارورزی و کارآموزی برای 

قضات اهمیت زیادی دارد، زیرا مهارت داشتن، غیر 
از دانش است. مهارت یابی  نیازمند نوعی ورزیدگی 

است که باید در میدان کار اتفاق بیفتد.
رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به ضرورت رعایت 

شــان و منزلت قضایی، فصــل کرامت قاضی در 
دستورالعمل کرامت را در دست تهیه اعالم کرد و 
گفت: از نظر ما باید دست قاضی شجاع نفوذناپذیر 
که فقــط خدا و قانون را می بیند و بدون توجه به 

اصحــاب ثروت و قدرت بر مبنای حق و عدل رای 
می دهــد، در مقابل همه مردم باال برد و او را مورد 
تشــویق قرار داد. این قضات به عنوان چهره های 
ماندگاری که عدالــت را نهادینه می کنند باید به 

مردم معرفی شوند.
رئیسی با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادات الزم 
از ســوی دیوان عالی کشــور برای اصالح نواقص 
ســاختاری یا رفتاری در آرای محاکم، خاطرنشان 
کرد: تمام تالش ما آن اســت که شــخص قاضی 
محترم که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت 

تامین شود.
وی از صداوسیما خواست که برخی جلسات 
هیئت عمومی دیوان عالی کشــور را برای اطالع 
مردم و صاحبنظران از آرای وحدت رویه پخش کند.
براســاس این گزارش، در پایان این نشست از 
چهارتن از قضات دیوان عالی کشــور که ۵8 سال 
سابقه کار قضایی دارند، با حضور رئیس  قوه قضائیه، 
رئیس  دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تقدیر 

به عمل آمد.

گزارش تحلیلی کیهان از سخنان دیروز رئیس جمهور

گوشت 100 هزار تومان، پراید 50 میلیون
دولت هنوز از بركات برجام می گوید!

رئیس  قوه  قضائیه:

تغییر و تحول در سازمان قضایی كشور
 بسیار ضروری است

هوشــمند  پیشــرفته  بمب هــای 
هدایت شونده یاســین، باالبان و اپتیکی 
نسل جدید نقطه زن سری قائم رونمایی شد.
در آســتانه 31 مــرداد روز صنعت دفاعی، 
بمب های پیشــرفته هوشــمند هدایت شونده 
»یاسین«، »باالبان« و بمب های هوشمند اپتیکی 
نســل جدید نقطه زن خانواده »قائم« ســاخته 
متخصصان ســازمان های صنایع دفاع و صنایع 
الکترونیک ایــران در وزارت دفاع با حضور امیر 

سرتیپ حاتمی وزیر دفاع رونمایی شد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح در این مراسم با تقدیر از تالش 
و همت جهــادی دانشــمندان متعهد صنعت 
دفاعی در اعتالی بنیه دفاعی و توســعه قدرت 
بازدارنگی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
اقدام مشترک دو سازمان صنایع دفاع و صنایع 
الکترونیک ایران )صا ایران( در ساخت بمب های 
هوشمند هدایت شــونده و پیشرفته نقطه زن 
»یاسین«، »باالبان« و سری »قائم«، برگ زرین 
دیگری از اقتدار و عزت را برای جمهوری اسالمی 
ایران به ارمغان آورد و نشان داد مجموعه وزارت 
دفاع برغم خباثت و دسیسه های شیطان بزرگ 
آمریکا و ایادی مزدورش، لحظه ای برای دفاع از 
کیان جمهوری اسالمی و توسعه امنیت درنگ 

نخواهد کرد.
وزیر دفاع در ادامه با تشریح مشخصات بمب 
هوشمند باالبان گفت: این بمب دارای بال های 

تاشو جهت افزایش برد و همچنین سیستم هدایت 
مبتنی بر INS&GPS جهت افزایش دقت است.
وی درباره عملکرد بمب هوشــمند باالبان 
گفت: بمب باالبان به مکانیزم بال های تاشونده 
جهت نصب در زیر هواپیمای حامل کرار، مجهز 
شده است. مشخصات هدف قبل از پرواز، طرح 
ریــزی و به مجموعه هدایــت و کنترل منتقل 
می شود. پس از رهایش، بال های تاشو باز می شود 
و با کمک سیستم هدایت، به سمت هدف حرکت 

می کند.
وزیر دفاع در ادامه با تشریح بمب هوشمند 
هدایت شــونده دیگر به نام »یاسین« افزود: این 

بمب هدایت شونده برد بلند به عنوان یک بمب 
هوشمند قادر است از فاصله بیش از ۵۰ کیلومتری 
رها و به ســمت هدف هدایت شود و آن را مورد 

اصابت قرار دهد.
امیر سرتیپ حاتمی امکان استفاده در تمام 
شرایط آب و هوایی در روز و شب، قابلیت نصب 
روی هواپیما های سرنشین دار و بدون سرنشین، 
افزایش امنیت و ایمنی ســامانه و قابلیت انجام 
عملیــات در بــرد کوتاه و بلنــد را از مهم ترین 

ویژگی های بمب یاسین برشمرد.
وزیر دفاع همچنین درباره نحوه عملکرد بمب 
هوشمند »یاسین« افزود: ابتدا مختصات نقطه 

هدف بر روی رایانه پرواز بمب توسط کاربر نشان 
داده می شود و اطالعات با توجه به برد مورد نظر و 
با توجه به جدول تیر بمب، نقطه رهایش، سرعت 

و ارتفاع رهایش در اختیار خلبان قرار می گیرد.
وی گفت: پس از رهایش بمب از هواپیمای 
حامل، بال های تاشو باز می شود و بمب به سمت 
نقطه هدف پرواز می کند. بمب در طول مسیر با 
استفاده از سطوح کنترلی تعبیه شده روی بال ها 
و بالک های افقی، مسیر خود را اصالح می کند تا 

به نقطه هدف اصابت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر سرتیپ 
حاتمی در ادامه با تشریح ویژگی های نسل دیگر 
بمب های هوشمند، در خصوص بمب های نقطه 
زن اپتیکی سری نسل »قائم« گفت: بمب های 
پیشرفته نســل قائم به انواع جستجوگر مرئی، 
حرارتی و سیلندری مجهز است و با دقت نقطه زنی 
بهتر از نیم متر قابل نصب بر روی انواع پرنده  های 
بدون سرنشین، بالگرد و جنگنده هاست که به 
منظور تخریب استحکامات، انهدام تجمع و انهدام 

اهداف متحرک، بهره برداری می شود.
وی با تشــریح سایر مشــخصات بمب های 
هوشمند نقطه زن قائم از جمله محدوده عملکرد 
وســیع از ارتفاع 4 هــزار تا 1۰ هزار پا و قابلیت 
نصب سرجنگی مختلف نفوذی و ترکشی تصریح 
کرد: این بمب ها با وزن ها و برد متفاوت و قدرت 
تخریب متنوع، قابلیت نصب بر روی انواع پهپاد 
از جمله شاهد 1۲9، حماسه و مهاجر ۶ را دارد.

با حضور وزیر دفاع برگزار شد

رونمایی از بمب های هواپایه هدایت شونده نقطه زن

 بقیه از صفحه3
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تفاوت میان ریال 
و تومان برای مردم دشــواری به وجود آورده است، 
گفت: کمتر کشــوری را سراغ دارم که پول ملی با 
آنچه گفته می شــود و آنچه نوشته می شود تفاوت 

داشته باشد. ما باید تابع مردم باشیم.
رئیس جمهــوری گفت: اگــر در بانک بگویید 
1۰هزار تومان می خواهیم، در سند بانکی می نویسند 
1۰۰هزار ریال؛ در مکاتبات رسمی و در بانک به یک 
گونه حرف می زنیم اما مردم به گونه ای دیگر حرف 
می زنند که این موضوع برای مردم دشواری ایجاد 
کرده است. ما باید تابع مردم باشیم، کمتر کشوری 
را سراغ داریم که زبان مردم در پول ملی با آنچه که 

می نویسند تا این اندازه تفاوت داشته باشد.
روحانی در شــرایطی که مردم به شــدت در 
تنگنای اقتصادی و مشــکالت معیشــتی گرفتار 
شده اند و از ســوی دیگر ساختار اقتصادی کشور 
دچار مشکالت عدیده ناشی از سوء مدیریت است، 
در اســتداللی عجیب ، دلیل حذف 4 صفر از پول 

ملی را سخن گفتن از زبان مردم عنوان می کند! 
این در حالی اســت که چنین اقداماتی جدا از 
بحث رویکردهای عوامانه و سطحی، صرفا یک کار 
اســمی بوده و تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی 
نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، با حذف صفرهای 
پول ملــی، تنها واحد هزینه هــای مردم کوچک 
نمی شــود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناســب آن 
کاهش می یابد؛ بر همین اســاس، تاثیر اصلی این 
اقدام صرفا جنبه روانی داشته و معنای دیگری که 
حاکی از بهبود متغیرهای اقتصادی یا تغییر وضع 
معیشت مردم باشد را نمی توان از آن استنباط نمود. 
دستاورد تماس تلفنی با اوباما چه بود؟ 
رئیس جمهور در ادامه به موضوع تماس تلفنی 
بین خود و رئیس جمهور سابق آمریکا اشاره کرد و 
مدعی شد: اگر در نیویورک وزیر امور خارجه ما با 
وزیــر امور خارجه آمریکا دیدار نکرده بود و من به 
تلفن اوباما جواب نمی دادم، این کار با سختی و کندی 
انجام می شــد. اینکه در کمتر از 1۰۰ روز با شش 
قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو برسیم در برخی از 
مواقع دشوار بود. ساعت ۵ صبح برای پذیرش نهایی 
این توافق صحبت می کردیم که گرفته شد و عمل 

شد، آسان نبود. این یک توافق بزرگ بود. 
چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که آنچه 
پس از این تماس، رخ داد، آن بود که علی رغم این 
امتیاز بزرگی که دولــت یازدهم در اولین ماه های 
فعالیت خود به آمریکایی هــا داد در مقابل، طرف 
آمریکایی با خلف وعده های فراوان در مسیر اجرای 
توافق هسته ای و وضع مجدد انواع تحریم ها قانون 
تمدید تحریم های ایــران و همچنین توهین های 
پیاپی به مردم ایران نظیر ســخنان وندی شرمن 
که فریب کاری را بخشی از ژن ایرانیان عنوان کرد 
روبرو شد.در عرصه بین المللی نیز این اقدام تاثیرات 
منفی در میان انقالبیون و آزادیخواهان جهان داشت 
و تا مدت ها زمینه ساز تبلیغات آمریکایی ها در سطح 

جهان را فراهم کرده بود.
ضمــن اینکه رهبر معظم انقــالب نیز اندکی 
پس از بازگشــت رئیس جمهور و هیئت همراه از 
نیویورک از برخــی اقدامات نظیر تماس تلفنی و 
مذاکره مستقیم وزیران خارجه ایران و آمریکا انتقاد 
کردند و فرمودند: »از آنچه دولت ما انجام می دهد 
و تالش های دیپلماتیک و تحّرکی که در این زمینه 
می کنند، حمایت می کنیم. البّته برخی از آنچه در 

سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود«.

تهمت حسادت به منتقدان
 به خاطر دادن امتیازهای یکطرفه!

روحانی در ادامه با بیان اینکه قبل از آن )توافق 
ژنو( هشت سال مذاکره شده بود و در هشت سال 
پیشرفتی حاصل نشد، خاطرنشان کرد: فرض کنید 
ناگهان در 1۰۰ روز پیشــرفت عظیمی انجام شد. 
تحمل این مسئله از سوی برخی ها سخت بود. همه 
ما در یک نوع رقابت و حســادتی قرار داریم. وقتی 
یک دولت و افرادی ادعا کنند مسئله ای قابل حل 
نیست و میز مذاکره ای که هشت سال وجود داشت، 
فایده ندارد. من نمی گویم تقصیر این طرف بود یا 
آن طرف. طبیعی اســت که از این مسئله حرف  و 

حدیث درمی آید.
این اظهارات رئیس جمهور در حالی است که 
وی پاسخ نمی دهد از کدام فایده و دستاورد برجام 
سخن می گوید؟ همان برجامی که قرار بود تحریم ها 
را بردارد اما عراقچی گفت »ایران برجام را داستانی 
موفق نمی داند چراکه ایران از آن بهره مند نشده و 
تحریم ها برداشته نشده است«؟ و افزود که »برجام 
برای ایران موفق نبوده اســت؛ حتی متن و کلمات 
برجام نقض شــده اند«؟ همان برجامی که ظریف 
گفت: »ما هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب 
بانکی باز کنیم«؟ همان برجامی که سیف رئیس کل 
بانک مرکزی گفت دستاورد آن تقریبا هیچ بوده؟ یا 
همان برجامی که شخص او راه طی شده در رسیدن 

آن مذاکره با آمریکا را دیوانگی خواند؟
روحانــی پاســخ نمی دهد از کدام دســتاورد 
ســخن می گوید که حســادت منتقدان دولت به 
آنها ســبب مخالفتشان با برجام شده؟ حقوق های 
نجومی؟ قراردادهای محرمانه؟ رکود؟ گرانی؟ تورم؟ 
بیکاری؟ تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های تولیدی؟ 
حاشیه سازی؟ کاهش ارزش پول ملی؟ بحران های 
ارزی؟... اصال محملی برای حســادت می توان در 

نظر گرفت؟
هدف برجام اثبات دروغ گویی آمریکا 

و اروپا بود؟!
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه در توافق ها، 
مطالبــات حداکثری را مطرح و اصرار می کند ولی 
در نهایت در نقطه ای به توافق می رسند، خاطرنشان 
کرد: هدف ما برای ما آن بود که به دنیا بگویم آمریکا 
و برخی از غربی ها می گویند ایران به دنبال منطق 
نیست و تنها با زور و جنگ می توان با ایران برخورد 
کرد، این حرف شان دروغ است. می خواستیم نشان 
بدهیم اهل قدرت مذاکره، تعامل و منطق هستیم که 
این کار شهامت می خواهد. روحانی که بارها دستاورد 
توافق کردن با آمریکا را به زندگی و اقتصاد مردم گره 
زده بود و حتی آب خوردن را مشروط به توافقنامه 
هسته ای کرده بود به تحریف هدف برجام روی آورده 
و در چرخشی آشکار دستاورد برجام را به شکست 
سیاسی و اخالقی آمریکا و منزوی شدن این کشور 
محــدود می کند! امری که پیش تر با واکنش رهبر 

انقالب نیز روبه رو شده است.
رهبر انقالب با اشــاره به تجربه هایی که باید 
از شکســت برجــام گرفت، »دلخــوش کردن به 
چیزهای کم اهمیت را محکوم کردند« و فرمودند: 
» اگر چنانچه از این تجربه ها اســتفاده نکردیم، به 
چیزهــای کم اهمیت دلمان را خوش کردیم ]ضرر 
می کنیم[. همین طور که آقای رئیس جمهور گفتند 
واقعاً آمریکایی هــا در این قضّیه از لحاظ اخالقی، 
از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاســی در دنیا 
شکست خوردند؛ خب بله، آمریکا بی آبرو شد؛ این 
یک واقعّیتی است و در این تردیدی نیست اّما من 

می خواهم این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع 
کردیم برای اینکه آمریکا بی آبرو بشود؟ هدف مذاکره  
ما این بود؟ ما مذاکره را شــروع کردیم برای اینکه 
تحریم ها برداشته بشود - و شما مالحظه می کنید 
که بســیاری  از تحریم ها برداشــته نشده،حاال هم 
دارند تهدید می کنند که تحریم های چنین وچنان 
را بر ایران تحمیل خواهیم کرد؛ همان تحریم های 
ثانویّه ای را که با مصّوبه  برجام و با قطعنامه  شورای 
امنّیت ســازمان ملل برداشته شد، همانها را دوباره 

می خواهند اینها برگردانند- هدف، این بود؟«
به خاطر همین بود

 که اوباما پس از توافق جشن گرفت؟
رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان 
خــود تاکید کرد: توافقی امضا کردیم که دوســت 
و دشــمن نتوانست بگوید این توافق به ضرر ایران 
اســت. آنهایی که با ما مخالــف بودند می گفتند 
خیلــی به نفع ایران اســت آنهایی که با ما موافق 
بودند می گفتند توافقات خوبی است. یک نفر نگفت 
این توافق بد اســت آنها که دشمن ما بودند از اول 
می گفتند که این توافق برای ما بد است و از آن به 
نفع ایران است،  ترامپ هم همین را گفت یک شعری 
گفت که یک مصرعش درست بود که» ایرانی ها در 

هیچ مذاکره ای شکست نخوردند.«
این ادعای رئیس جمهور در حالی اســت که 
هنوز تصاویر مربوط به شــادی و سرور باراک اوباما 
و همراهان وی در کاخ ســفید پس از شنیدن خبر 
توافق هســته ای با ایران در آرشیو رسانه ها موجود 
است . ضمن اینکه اصرار آمریکا و اروپا برای تحمیل 
برجام های ۲ و 3و .. پس از تحمیل توافق هسته ای 
به خوبی نشــان می دهد که برجام تا چه میزان به 

نفع ایران بوده و به ضرر آنها.
موضوع خسارت های برجام است

 یا درصد پیروزی؟
روحانی در ادامه گفت:  ما شکست نخوردیم و 
همه قبول دارند که ما پیروز شدیم. ولی در عین حال 
ممکن است کسی بگوید که این پیروزی حداکثری 
و صددرصدی نبوده است که به اعتقاد من شدنی 
نیســت که حتی اگر با یک کشــور دوست راجع 
به یک موضوع اختالفی مذاکره انجام گیرد بتوان به 
موفقیت حداکثری و صددرصد رسید. خیلی بتوان 
موفق بود 9۰ درصد. ما در طول تاریخ، با خیلی ها 

مذاکره کرده ایم و فقط 1+۵ نبوده.
رئیس جمهور در حالی با فرافکنی و بازی با الفاظ 
از میزان درصد موفقیت و پیروزی در برجام سخن 
می گوید که امروز ، باید از تجربه گران تمام شده و 
نادرســت خود در اعتماد مطلق به آمریکا و اروپا را 

برای آحاد ایرانیان توضیح دهد.
اغتشاش آماری

 درباره جذب سرمایه گذاری خارجی
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داشت: عالوه بر اینکه فروش نفت و میعانات 
را بــه نزدیک 3 برابر افزایش دادیم، کار بزرگی نیز 
انجام گرفت. ما بعد از برجام  موفقیت های بسیاری 
به دست آوردیم. این موفقیت ها از لحاظ اقتصادی 
بــه قدری بود که بعضی ها عصبانی شــده بودند و 
می گفتند چه خبر شده چرا اینقدر هتل های ما پر 
شده است نزدیک ۷۰- 8۰ نفر از یک کشور آمده اند.
 چنیــن ادعایی در حالی مطرح می شــود که 
مسئوالن دولت دوازدهم طی ماههای اخیر آمارهای 
متناقضی درباره رقم جذب سرمایه گذاری خارجی 
مطرح کرده اند که نشانه نادرست بودن آنها است. 
بر اساس آمارهای رســمی در دولت روحانی روند 

ســرمایه گذاری خارجی در کشــور با افت فاحش 
۵ میلیــارد دالری و حــدودا 4۷ درصدی رو به رو 
شده است. این در حالی است که آمارهای سازمان 
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد( نیز 
نشان می داد دولت یازدهم نیز تقریبا نصف دولت 

دهم، سرمایه گذاری خارجی جذب کرده.
حماسه سرایی دوباره

 درباره هواپیماهای برجامی
روحانی با اشــاره به انتقادات در برجام، گفت: 
مــا هواپیما می خریدیم آنها عصبانی می شــدند و 
می گفتند که این هواپیماها کاغذی است. این افراد 
می تواننــد بروند به فرودگاه مهرآباد و امام خمینی 
سوار شــوند و ببینند، هواپیماهای خریداری شده 
چگونه هستند. ما ناوگان هوایی و ریلی مان را تقویت 
کردیم و از لحاظ بانکی و اقتصادی نیز حرکت های 

بسیار مهمی را انجام دادیم.
گفتنی است سال 9۵ و تحت تأثیر توافق برجام، 
شرکت های هواپیمایی ایران قراردادهای مختلفی را 
با دو غول هواپیما سازی دنیا یعنی ایرباس و بوئینگ 
به امضا رساندند. براســاس این قراردادها شرکت 
ایران ایــر 1۰۰فروند انواع ایرباس را به این کمپانی 
اروپایی سفارش داد و متعاقب آن نیز قرارداد خرید 
8۰فروند بوئینگ را با کمپانی آمریکایی بوئینگ به 
امضا رساند. قراردادهایی که با آب و تاب فراوان در 
رسانه های داخلی بازتاب داده شد و آن را »دستاورد 

بزرگ برجام« خطاب کردند.
اما در شرایط فعلی، ایران در حالی پرونده کوتاه 
مدت برجامی خود را بسته است که از ۲۰۰ فروند 
خرید، تنها 1۶ فروند آن تحویل شده و این به معنای 
آن است که ایران از نیاز روز خود تنها هشت درصد 

را وارد کرده است.
آیا در برجام به دنبال »کاپ اخالق« بودیم؟

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه یک امتیاز دیگر 
غیرقابل بازگشت به دست آوردیم و آن وفای به عهد 
است، ابراز داشت: دنیا فهمید اگر ایران عهدی بست 
و پیمانی را امضا کرد، پای پیمانش می ایستد. این 
مسئله جاودانه و امتیازی است که هیچ وقت از بین 
نمی رود. وی اضافه کرد: طرف مقابل از توافق خارج 
شد و طرف های دیگر به تعهداتشان عمل نکردند 
ولی ما یک ســال صبر کردیم و نشان دادیم ملتی 
هستیم که به عهدش می ایستد. امتیاز دیگر ما انزوای 
آمریکا بود، مگر در این یک سال آمریکا تنها نبوده 
اســت؟ مگر کسی بوده است که بگوید آمریکا کار 

درست کرده است؟
رئیس جمهور نتیجه مهم ترین دستاورد دولتش، 
را اثبات اخالق مــداری ایران در عرصه بین المللی 
می داند. حال ســؤال اساسی اینجاست آیا هدف از 
برجام و چندســال تالش برای دستیابی به نتیجه 
در مذاکرات هسته ای که متحمل هزینه های زیادی 
هم برای کشور شــد، این بود که ایران اخالق مدار 
بودن خود را به نمایش بگذارد؟این در حالی است 
که نگاهی به اظهارات گذشــته روحانی در خالل 
انجام مذاکرات از ســال 9۲ تاکنون نشان می دهد، 

وی اهداف بلندتری را دنبال می کرد.
مجموعه این اظهارات از سوی بلندپایه ترین مقام 
دولت نشان می دهد، دولت تدبیر و امید تا حد زیادی 
همچنان دل در گرو ســراب برجام دارد و حاضر به 

دیدن واقعیات صحنه نیست.
واقعیت هایی مثل گوشت 1۰۰ هزار تومانی و 
پراید ۵۰ میلیونی که مردم عادی با آن دســت به 
گریبانند و البته طبیعی است این واقعیت ها از چشم 
دولتی که نظرسنجی خودرویی می کند، پنهان بماند.

اولین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخاللگران 
عمده در نظام تولیدی کشور دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام 
در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان 

اقتصادی برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه نماینده دادستان برای قرائت 
کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: متهمین 1۷ نفر هستند که به 
اتهام اخالل در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی 
 در بازار آزاد با استفاده از شرکت های غیرفعال تولیدی و شرکت های کاغذی 
در سال 9۷ محاکمه می شوند و به خاطر اختالف چند برابر قیمت، 3۰ هزار 
و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده اند و 19۰ 

میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است.
نماینده دادستان با  اشاره به محتوای کیفرخواست، اتهامات را به شرح 

زیر اعالم کرد:
1. »محسن احمدی« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به 

میزان ۵ هزار و 181 تن و 13۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت.
۲. »سعید خندانی« متهم به مشارکت در اخالل عمده در نظام تولیدی 
کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به میزان 3 

هزار و ۷18 تن با تحصیل منفعت به مبلغ 13۰ میلیارد ریال.
3. »فرزاد محبوبی« متهم اســت به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 

به میزان 3 هزار و 1۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲8۰ میلیارد ریال.
4. »شرکت محبوب پالست« و ۵. »شرکت درین پالست« متهم هستند 
به مشارکت در اخالل عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش 

مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به شیوه مذکور.
۶. »هادی آزادی« متهم اســت به مشــارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به 

میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و 14۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت.
۷. »حمید صداقتی« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به 

میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۶۰ میلیارد ریال کسب منفعت.
 8.»شرکت جهان نایلون« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در 
نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار 

آزاد به شیوه مذکور.
 9. »وحید صابری« متهم اســت به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 
به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۵۵ میلیارد ریال.

1۰. »حامد مقدم« متهم اســت به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 
به میزان ۲ هزار و 314 تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۰8 میلیارد ریال.

11. »شرکت کیمیا پلی استر قم«، 1۲. »شرکت کوشا رنگدانه قم« و 

13. »الیاف شکوهیه« متهم هستند به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 

به شیوه مذکور.
14. »کاظم حاجی ابوالقاسمی  دوالبی« متهم است به مشارکت در اخالل 
عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در 

بازار آزاد به میزان 19۰۰ تن و ۷۲ میلیارد ریال تحصیل منفعت.
1۵. »ابوالفضل خرمی« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 

به میزان هزار و 4۵1 تن و تحصیل منفعت به میزان 1۰۰ میلیارد ریال.
1۶. »رضا رهبر« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام تولیدی 
کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به میزان 

هزار و 3۷۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال.
 1۷. »شــرکت آریا صنعت آزالیا« متهم اســت به مشارکت در اخالل 
عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی 

 در بازار آزاد به شیوه فوق.
18. »مجتبی علی عسگری« متهم است به مشارکت در اخالل عمده 
در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار 

آزاد به میزان 9۶۷ تن و تحصیل ۷8 میلیارد ریال منفعت.
19. »سعید احمدی قرقشه« متهم است به مشارکت در اخالل عمده 
در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار 

آزاد به میزان 89۶ تن و تحصیل منفعت 8۰ میلیارد ریال. 
۲۰. »فرشــاد نجفی« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به 

میزان ۶۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال.
 ۲1. »شهرام پرپایی« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد به 

میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به میزان ۵۰ میلیارد ریال.
۲۲. »شــرکت تک جام خاورمیانه« متهم است به مشارکت در اخالل 
عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی 

 در بازار آزاد به شیوه مذکور.
۲3. »عباس حاجی عمو« متهم است به مشارکت در اخالل عمده در 
نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار آزاد 
به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان 18۰ میلیارد ریال، همچنین 
این متهم مذکور به نگهداری مواد مخدر، گراس، شیشه، کوکائین و نگهداری 

3۲ بطری مشروبات الکلی خارجی نیز متهم است.
۲4. خانم »نازیال امیر کواسمی« متهم است به معاونت در اخالل عمده 
در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی  در بازار 

آزاد به همراه »وحید صابری« و تحصیل منفعت به مبلغ 9 میلیارد ریال. 
۲۵.»مجید ابرازه« به همراه »حامد مقدم« متهم اســت به معاونت در 
اخالل عمده در نظام تولیدی کشــور از طریــق خرید و فروش مواد اولیه 

پتروشیمی  در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و 31۶ تن.
 نماینده دادستان گفت: پیرو گزارش های به دست آمده اعالم شد برخی 
از افراد و شرکت ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه پتروشیمی با قیمت های 
چند برابری می کنند. پیرو همین موضوع بررسی هایی صورت گرفت و باعث 
تشــکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی از جمله سازمان 

بازرسی و نهادهای اطالعاتی وارد عمل شدند.
وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد افراد ذیل به 
نام خود یا به نام شرکت های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد 
اولیه سهمیه کردند و با بررسی بارنامه های صادره از طریق سامانه راهداری 
مشخص شد مواد اولیه ای که می بایست به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف 
شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است. این اقدام در 
افزایــش چند برابری قیمت مواد اولیه موثر بوده و تمام مواد اولیه را تحت 

تأثیر قرار داده است.
در ادامــه تعــدادی از متهمان به دفاع از خــود در برابر اتهامات وارده 

پرداختند.

اولین جلسه محاکمه تعدادی از اخاللگران عمده در نظام تولیدی کشور برگزار شد

عرضه ۳0 هزار و 500 تن مواد اولیه پتروشیمی
  در بازار آزاد از طریق شركت های كاغذی

پیکر مطهر جانباز شــهید »غالمحسن قربانی« 
دیروز با حضور اســتاندار مرکزی، مردم و مسئوالن، 
بســیجیان،خانواده های معظم شــاهد و ایثارگر و 

نیروی های نظامی و انتظامی در اراک تشییع شد. 
جانباز شهید »غالمحسن قربانی« متولد سال 134۰ و از 
بسیجیان شهرستان اراک بود که در دوران دفاع مقدس در 
دومرحله در دفاع از انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی به درجه جانبازی نائل آمد.
وی یک بار در درگیری با کومله در ۲1 دی ماه سال ۶۲ به 
درجه جانبازی نائل آمد و پس از آن در روز نخست آبان ماه ۶3 
از ناحیه دو پا جانباز شد که پای راست خود را از دست داد.

در نهایت روز دوشنبه 14مرداد 98 این جانباز سرافراز 
دوران دفاع مقدس،  پس از تحمل مجروحیت های دوران دفاع 

مقدس به یاران شهیدش پیوست.

تشییع پیکر جانباز شهید دفاع مقدس در اراک 

آیین گشایش مجتمع شورای حل اختالف ویژه 
فرهنگ، هنر و رسانه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ســخنگوی دستگاه قضا و رئیس شورا های 

حل اختالف کشور برگزار شد.
به گزارش میزان، رئیس شورا های حل اختالف کشور در 
آیین گشایش مجتمع شورای حل اختالف ویژه فرهنگ، هنر 
و رسانه گفت: جایگاه صلح و سازش به عنوان یک راهبرد در 
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران از گذرگاه شورا های 

حل اختالف مورد تاکید است.
حجت االسالم مظفری افزود: افتتاح این مجتمع ویژه در 
آستانه روز خبرنگار در راستای الگوسازی فرهنگ ارزشمند 

صلح و سازش اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: با رویکرد جدیدی که رئیس قوه قضائیه در 
پیش گرفته اند؛ یعنی توسعه فرهنگ صلح و سازش با استفاده 
از ظرفیت شــورا های حل اختالف، این شوراها به عنوان یک 

نهاد مردمی دامنه گسترده تری خواهند داشت.
رئیس شــوراهای حل اختالف بیان داشت: بیش از 3۰ 

درصد از پرونده های وارده به شورا های حل اختالف منتهی 
به صلح و سازش می شود و این آمار در برخی از استان ها از 
مرز 4۰ درصد گذشــته است.سخنگوی دستگاه قضا نیز در 
این مراسم گفت: بنای ما در دوره تحول، توسعه ارتباطات قوه 
قضائیه با جامعه رسانه ای، هنری و فرهنگی و نخبگانی کشور و 
کل جامعه شهروندان در جهت افزایش سرمایه های اجتماعی 

قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام است.
همچنین وزیر ارشــاد در این مراســم گفت: مراودات 
میان این وزارتخانه با قوه قضائیه در دوره جدید ریاست قوه 
قضائیه تاثیرگذاری های زیادی داشته است. یک بخش از این 
تاثیرگذاری ها مربوط به ساختار ســازی برای روان تر کردن، 
ســالم تر کردن و صریح تر کردن مناسبات اهالی فرهنگ و 

رسانه و هنر با دستگاه قضایی است.
صالحی تاکید کرد: با افتتاح این مجتمع ویژه گام اول با 
تدبیر و درایت قوه قضائیه به ثمر نشسته است و این رویکرد 
را رئیس قوه قضائیه در جلســه ای که با اهالی رسانه داشت 

مورد تاکید قرار داد.

افتتاح مجتمع شورای حل اختالف ویژه فرهنگ، هنر و رسانه


