
اخبار كشور

نشان پاسداشت شهدای هنرمند 
طراحی شد

چهره برجسته هنرهای تجســمی ایران نشان مراسم پاسداشت شهدای 
هنرمند را طراحی کرد.

مسعود نجابتی، طراح، گرافیست، خوشنویس و مدیر هنری، کار طراحی 
نشان مراسم شاهدان شیدایی)پاسداشت شهدای هنرمند( را انجام داد.

مراســم شاهدان شــیدایی به همت سازمان بســیج هنرمندان کشور با 
مشــارکت مرکز بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار است از هنرمندان 
شهید رشته های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فیلم، موسیقی و سرود، 

عکاسی، شعر، ادبیات داستانی و خوشنویسی تقدیر و تجلیل به عمل آورد.
این مراســم بیست و هفتم آبان ماه در تاالر اندیشه حوزه هنری با حضور 
خانواده معظم شــهدا، مســئوالن کشوری و لشــکری، هنرمندان، مدیران و 

چهره های برجسته فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
نایب رئیس انجمن جلوه های ویژه میدانی:

دیکتاتورمآبی مدیران خانه سینما 
حالمان را به هم زده است!

نایب  رئیس  انجمن جلوه های ویژه میدانی اظهار داشت: رفتار دیکتاتورمآبانه 
مسئوالن خانه ســینما حالمان را به هم زده است؛ بنده شخصاً هر بار بعد از 
جلسه با هیئت مدیره سردرد می گیرم. ما نمی دانیم این ها اصاًل چه می خواهند 
و چرا هر روز یک بساط جدید برای اهالی سینما درست می کنند؟ چرا به جای 

این کارها فکری به حال تأمین رفاه و معیشت سینماگران نمی شود؟
عباس شوقی به سینماپرس گفت: کمیته تطبیق هم مانند سایر برنامه های 
دیگر هیئت مدیره یک طرح و برنامه جدید است و معلوم نیست چه کسی این 
فکر غلط را به هیئت مدیره القاء کرده است؟ سؤال ما این است که این طرح 
ضد صنفی از کجا آمده؟ این چه بســاطی است که هر روز شاهد آن هستیم؟ 

چه افرادی مأموریت دارند تا در سینما تشتت ایجاد کنند؟
وی با تأکید بر اینکه فقدان کار اصولی و کارشناسی در خانه سینما باعث 
عدم اعتماد ســینماگران به دســت اندرکاران این نهاد شده تصریح کرد: بنده 
شخصاً دیگر به هیچ یک از این افراد اعتمادی ندارم. معلوم نیست تصمیمات 

لحظه ای و خلق الساعه این افراد چطور و بر چه مبنایی گرفته می شود؟
این سینماگر خطاب به مسئوالن خانه سینما گفت: آقایان بهتر است به 
فکر کار صنفی و تأمین معیشت اهالی سینما باشید، این بساط ها هیچ دردی از 
سینماگران درمان نمی کند. بروید و به فکر پول های گم شده در تعاونی مسکن 

باشید که معلوم نیست کجا رفت و چه شد!
شوقی ادامه داد: نمی دانم چرا در خانه سینما هیچ کار اصولی برای اصناف 
انجام نمی شــود؛ این وضعیت بیمه ما اســت که واقعــاً از وضعیت بیمه های 
کارگری بدتر است؛ بیکاری در سینما بیداد می کند و حال سینماگران خوب 
نیست اما دست اندرکاران جامعه اصناف به جای کار صنفی این قبیل بساط ها 

را به راه می اندازند!
مجری پرحاشیه باز هم حاشیه ساز شد!

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، ادعای رضا رشیدپور مبنی بر 
هک شدن حساب بانکی اش را نادرست دانست. رئیس  پلیس فتای تهران نیز 

خواستار احضار رشیدپور به دادگاه به خاطر این ادعا شد.
پس از انتشــار پیامی از سوی رضا رشیدپور، مجری پرحاشیه صداوسیما 
درباره تالش هکرها برای هک کردن حساب بانکی اش، جواد جاویدنیا معاون 
فضای مجازی دادســتانی کل کشــور گفت: مشــخصا خبری مبنی بر اینکه 
حســاب بانکی آقای رشــیدپور مجری تلویزیون هک شــده باشد، به صورت 

تأییدشده نداریم.
ســرهنگ تورج کاظمی رئیس  پلیس فتا تهــران بزرگ نیز در این رابطه 
اعالم کرده بود: موضوعی که به صورت وســیع در فضای مجازی منتشر شده 
است مورد بررسی قرار گرفته و از مقام قضایی نیز استعالمات در این خصوص 

اخذ شده است.
وی گفــت: با توجه به مطلب رضا رشــیدپور مبنی بــر حمله هکری به 
حســاب های بانکی و تشویش اذهان عمومی، از دســتگاه قضایی درخواست 
 کردیم کــه با احضار ایــن فرد به پلیس فتــا موافقت کنــد؛ منتظر جواب 

هستیم.
پایان جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر

مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر شامگاه 
روز یکشنبه ۱۹ آبان در ســالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند واقع در 

خرمشهر برگزار شد.
حمیدرضا آذرنگ، دبیر این دوره از جشــنواره تئاتر خرمشهر در نشست 
خبری قبل از برگزاری جشنواره از عدم همکاری نهادها با این جشنواره سخن 
گفتــه بود که پس از آن، بنیاد فرهنگی روایت فتح به عنوان تنها نهاد، با این 
جشنواره مشارکت کرد. بر این اساس در بخش نمایش های محیطی، »مترسک 
و کالغ هــا« به کارگردانی فاطمه اعزازی در بخش نمایش های کوتاه »بیر دریا 
ســئوگی« به کارگردانی عباس خلیفه لو و در بخــش نمایش های صحنه ای 
»دست هایم کو مم حسن« به کارگردانی رضا کرمی زاده موفق به دریافت لوح 

تقدیر و جایزه نقدی شدند.
هیئت  داوران بخش صحنه بیســت و دومین جشــنواره ملی تئاتر فتح 
خرمشــهر پنج نمایش را به ترتیب اولویت جهت حمایت های مالی و اجرای 
عمومی به ســازمان تبلیغات اســالمی و بنیاد روایت فتــح معرفی کردند: ۱. 
نمایش »دســت هایت کو مم حسن« به کارگردانی رضا کرمی زاده، ۲. نمایش 
»نامه هایی به دخترم سهراب« به کارگردانی علی حیدری، ۳. نمایش »غراب 
شیطان« به کارگردانی حسن سبحانی مینابی، ۴. نمایش »حال همه ما خوب 
است« به کارگردانی علیرضا همتیان و ۵. نمایش »تالقی-گزارش یک واقعه از 

پیش اعالم نشده« به کارگردانی مهدی آشوغ.
برادری شیعه و سنی 

در یک مجموعه تلویزیونی
مجموعه مســتند تلویزیونی »برادران« به مناسبت هفته وحدت از شبکه 

پنج سیما پخش می شود.
اســماعیل حاج حیدری تهیه کننده مستند »برادران« با بیان این مطلب 
گفت: این مســتند در 7 قســمت ۳0 دقیقه ای تهیه و تولید شده است. کار 
تصویربرداری این مجموعه در اســتان های گلســتان، کردستان و سیستان و 

بلوچستان انجام شده است. 
وی ادامه داد: در این مســتند روایتی از کســب و کار، آداب و رســوم و 
معیشــت برادران اهل سنت، محبت شــان به اهل بیت، خدماتشان به نظام و 
همچنین خدماتی که نظام به برادران اهل ســنت ارایه داده اســت، نمایش 

داده می شود. 
حاج حیــدری توضیح داد: مســتند »برادران« به زندگــی اجتماعی 7 
شــخصیت از مردم عادی اهل سنت در مشاغلی چون کشاورز، آشپز، نوازنده، 

تاجر، روحانی، خبرنگار و... پرداخته است. 
مســتند »برادران« در 7 قســمت هر شب ســاعت ۲۱:۳0 در ایام هفته 
وحدت از شــبکه پنج تلویزیون پخش می شود و تکرار این برنامه روز بعد در 

ساعت ۱۵:۳0 و ۳:۳0 بامداد خواهد بود.
اجرای نمایشی با مضامین غیراخالقی

اخیرا نمایشــی هنجارشــکنانه در یکی از تاالرهای خانه هنرمندان روی 
صحنه رفته است.

این نمایش روایتگر ۱۱۹ سال از زندگی سه نسل از یک خانواده است که 
در آن مسائل غیراخالقی دیده می شود.

ضعــف در نظارت بــر نمایش ها، یکــی از معضالت امــروز تئاتر ایران 
 اســت که در نتیجه آن، هر ســال تعداد زیادی نمایــش مبتذل روی صحنه 

می روند.

زیست مجازی آقای وزیر 
در شبکه های بیگانه 

سرویس اجتماعی-
رویه غلط شفاف ســازی و توضیح درباره اتهام های ادعا شده در فضای 
مجازی این روزها رنگ و لعاب بیشتری به خود گرفته است؛ جدل نماینده 
مجلــس و وزیر ارتباطات که اخیرا اتفــاق افتاد نمونه نزدیک و واضح این 

رویه است.
نماینده ای ادعای تخلف توسط وزیر ارتباطات می کند در حالی که باید 
ادعای خود را در مراجع رســمی قضایــی اثبات یا از طریق امکان نظارتی 
که قانون برای یک نماینده مجلس در نظر گرفته پیگیری کند، در مقابل 
وزیر ارتباطات نیز یک دادگاه مجازی به راه می اندازد و با تکذیب ادعاهای 
صورت گرفته جمعیتی به اندازه یک استادیوم آزادی را با خود همراه می کند.
این در حالی اســت که اگر ادعای صورت گرفته صحیح باشد باید در 
مراجع رسمی قضایی پیگیری شود و یا اگر باطل بود می توانست مورد شکایت 
وزیر ارتباطات قرار می گرفت که نه آن شد و نه این و در نهایت برنده این 
جدل نه آن نماینده بود و نه وزیر! درنهایت برنده اصلی جدل اخیر شبکه 

اینستاگرام و فروشنده اینترنت در کشور بودند. 
اما شوی اخیر وزیر ارتباطات اقدامی مسبوق به سابقه بود. محمدجواد 
آذری جهرمی که عالقه خاصی به دیده شدن و حضور در فضای مجازی به 
خصوص توییتر و اینستاگرام تحت عناوین و بهانه های مختلف دارد تاکنون 
توانسته به دفعات ایجاد کننده جریان های مجازی باشد. این جریان سازی ها  
اشکال متفاوتی دارد، از انتشار عکس های شخصی در سفر و تفریح گرفته تا 
سلفی و ویدیو و حتی ارتباط زنده با مخاطبان در اینستاگرام تا اطالع رسانی 
و پاسخ شخصی به کامنت ها و توئیت های انتقادی و سؤالی در توئیتر و حتی 
کشــاندن موضوعات کامال داخلی همچون موضوع اخیر شرکت های ارزش 

افزوده به شبکه های اجتماعی بیگانه و...
زیست مجازی این روزهای آقای وزیر در حالی است که وی وظایف بر 
زمین مانده بســیاری دارد. البته نگارنده با حضور شخصی و ثمر بخش یک 
مدیر در شبکه های اجتماعی مخالف نیست، اما سؤالی که از وزیر ارتباطات 
می توان پرســید این است که آیا وی به عنوان مسئول اصلی سیاست های 
فضای مجازی و تقویت توان داخلی در این حوزه استراتژیک، به اندازه وقتی 
که صرف تبلیغات شبکه های اجتماعی غیربومی از طریق حضور پررنگ در 

آنها کرده ، برای رونق و ترویج شبکه های بومی وقت گذاشته است؟
شاید این نکته از نظر آذری جهرمی مغفول مانده که در شرایط درگیر 
بودن کشور با جنگ نرم از طریق شبکه های اجتماعی بیگانه، نقش آفرینی 
در شــبکه های اجتماعی غیربومی باعث ترویج استفاده از آنها در بین افراد 
جامعه می شود و این یعنی بازی در زمین دشمن که ضریب نفوذ و شکست 

را افزایش می دهد.
البته که مطمئنا هدف آقای وزیر تبلیغ و ترویج شــبکه های اجتماعی 
غیربومی نیســت اما خواسته و ناخواسته زیست مجازی وزیر جوان به این 

سبک، جز این دستاوردی نخواهد داشت.
از دیگر سو، می دانیم استفاده از شبکه هایی چون اینستاگرام و توئیتر که 
محیطی بصری و فیلتر شده دارند باعث مصرف بیش از حد نرمال اینترنت 
شده و در نتیجه سود بیشتر آن به نفع فروشنده اینترنت )دولت( و ضرر به 
مصرف کننده )کاربران اینترنت( خواهد بود؛ با این شــرایط آیا بهتر نیست 
قدری هم به فکر جیب مردم بود و با تبیین الگوی مناسب آنها را به سمت 

استفاده از شبکه های داخلی سوق دهیم؟
تمام این موارد در حالی اســت که وزیر جوان ارتباطات وظایف مهمی 
چون گســترش و تقویت شــبکه های اجتماعی بومی، تکمیل شبکه ملی 
اطالعــات، رده بندی اینترنت برای گروه های ســنی مختلف و... را برعهده 

 دارد که هر کدام مثنوی هفتاد من از نشدن ها است!
بدون شک پرداختن به مشــکالت کنونی فضای مجازی با »مدیریت 
فانتزی وزیر جوان« ناشــدنی اســت و این در حالی است که مهر ماه سال 
جاری رهبر معظم انقالب در مراســم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه 
امام حســین)ع( فضای مجازی را به عنوان یک ابــزار مهم و الزم در کنار 
ابزارهایی همچون تجهیزات الزم دفاعی، عملیاتی و اطالعاتی و البته تولید 
داخل مورد تاکید قرار دادند؛ البته که تاکید ایشان به اهمیت فضای مجازی 
تنها به این مورد ختم نمی شود و درگذشته به کرار تاکید و مطالبه داشته 
اند، اما این موارد آنطور که باید مورد توجه مدیران قرار نگرفته است. بررسی 
روند فعالیت شبکه های اجتماعی بعد از فیلتر تلگرام )که فعالیت آن با حکم 
قضایی و پس از تهدیدات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... متوقف 
شد( تا به امروز خود موید این موضوع است. در جایی که انتظار می رفت پس 
از فیلتر تلگرام، پیام رسان های بومی جایگزین شوند و حتی استقبال عظیم 
مردم از پیوستن به این شبکه ها و پیام رسان ها بهترین فرصت برای رهایی 
از وابستگی در این حوزه بود و جا داشت تا خود وزیر و سایر مسئوالن هم 
به کاربران و مروجان شبکه های داخلی تبدیل شوند، اما با مدیریت  اشتباه 
و بی توجهی به حمایت از جوانان خالق و ایجاد کننده شبکه های اجتماعی 
بومی و میدان دادن به پوســته های تلگرام، فضای مســدود شده دوباره به 
دســت تلگرام افتاد، اما با این تفاوت که کاربران برای اســتفاده از این فضا 
نیازمند فیلترشــکنی هستند که موجب مصرف بیشتر اینترنت و چه بسا 
دسترسی آزاد و غیر کنترل شده جوانان و نوجوانان به سایر اپلیکیشن های 

مخرب و فیلتر شده می شود!
به یقین می توان گفت نگاه امروز مدیران به فضای اینترنت و شبکه های 
اجتماعی نگاه ابزاری و کاربردی نیست، بلکه نگاهی تجاری و سرگرم کننده 
و شــاید با اهداف خاص سیاسی اســت که خطرات و لطمات آن از اکنون 

قابل پیش بینی است.

اخبار ادبی و هنری

ســردار شهید، حاج ابراهیم همت)ره(: از طرف من به 
جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته 

است. بپاخیزید و اسالم خود را دریابید.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

خیانت بر امت بزرگ ترین خیانت 
و فریبکاری پیشوایان زشت ترین فریبکاری است

امام علی)ع( در نامه ای خطاب به کارگزاران خود: »هرکس 

کار امانت )مسئولیت( را سبک بشمارد، و در آن خیانت روا 

دارد، و جــان و دیــن خود را از خیانت پاک ننماید، درهای 

خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت، خوارتر 

و رسواتر خواهد بود... به یقین خیانت بر امت، بزرگ ترین 

خیانت است، و فریبکاری پیشوایان، زشت ترین فریبکاری ها 

است.«
نهج البالغه، نامه 26

صفحه 3
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۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره 2232۷

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ادامه قاطعانه 
و مصمم روند مبارزه با فساد گفت: هیچگونه 
مبارزه دستگاه  روند  نمی تواند  حاشیه سازی 
قضایی با فســاد را کند یــا متوقف کند و 
ما مصمم تر از گذشــته، این مسیر را ادامه 

می دهیم.
به گزارش روابــط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضائیه، مبارزه با فساد را نکته ای اساسی برای 
نظام اسالمی دانست و اظهارداشت: مبارزه با فساد 
در ذات نظام وجود دارد و هیچکس نمی تواند دغدغه 

مردم، نظام و کشور را داشته باشد اما دغدغه مبارزه 
با فساد نداشته باشد.

رئیســی با بیان اینکه مبارزه با فساد یک اصل 
و ضرورت اســت، افزود: امروز پرچم مبارزه با فساد 
برافراشــته شده و یک موضوع کامال همگانی است 
که مربوط به همه بخش ها و آحاد مردم اســت. هر 
کس امروز به نام مدیر به مردم خدمتگزاری می کند 
باید بداند توقع مردم از همه دســتگاه ها، ادارات و 
سازمان ها، سالمت نظام اداری و خدمت بدون شائبه 

و مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه مسئله فساد برای همه رنج آور 

شده اســت، تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم است 
این روند را دنبال کند و هیچگونه حاشیه سازی ما 
را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد باز نخواهد 
داشــت و روند کار دستگاه قضایی را کند نخواهد 
کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت قاطعانه با فساد 
مبارزه می کنیم و مردم را نیز در جریان اقدامات خود 
قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم مشارکت و احساس 

مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است.
در ادامه این جلسه، رئیس دستگاه قضا همچنین 
دستور داد که تغییرات مورد نیاز در قانون مجازات 
اسالمی یا آیین دادرسی کیفری، هر چه سریع تر به 

مجلس شورای اسالمی اعالم شود.
براســاس این گزارش، رئیس ستاد حقوق بشر 
نیز گزارشی از حضور جمهوری اسالمی در مجمع 
عمومی شــورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد و 
گفت: فضا در این نشســت در مجموع مثبت بود و 
گزارش منقح و کاملی از وضعیت حقوق بشــر در 

کشور ارائه شد.
در ادامه نیز بحث و بررســی درخصوص اصالح 
موادی از قانون آیین دادرســی کیفری در دستور 
کار مســئوالن قضایی قرار داشت که مواردی از آن 

به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه:

درروندمبارزهبافساد،گرفتارهیچگونهحاشیهسازینمیشویم

رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح گفت: عدالتی 
که مطلوب حکومت اســامی است و می تواند 
موجب رضایت مندی مردم شود، آن چیزی که 
چند وقتی اســت به خوبی پیش گرفته شده، 

هرچند که خوشایند عده ای نیامده است.
سرلشکر محمد باقری رئیس  ستاد کل نیروهای 
مسلح در اولین همایش ملی حکمرانی اسالمی که در 
دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: حکمرانی 
اسالمی موضوع بسیار مهم و اساسی و به عنوان گام 
اول اســت و امید داریم که بتوانیم با آموزش مناسب 
بتوانیم در این مسیر موفقیت بیشتری داشته باشیم.

سرلشکر باقری شفافیت و مبارزه با سوءاستفاده از 
قدرت را یکی از اصول حکمرانی در اسالم و حکومت 
حضرت علی)ع( دانست و گفت: عدالت از اصول اساسی 
در حکومت امام علی)ع( بود و ایشان می فرمودند که 
اگر بیت المال را کابین زنان تان کرده باشید آنها را باز 
پس می گیرم، عدالتی که مطلوب حکومت اســالمی 
اســت و می تواند موجب رضایت مندی مردم شــود، 
آن چیزی که چند وقتی است به خوبی پیش گرفته 

سرلشکر باقری:

عدالتی كه امروز پیش گرفته شده است خوشایند عده ای نیست

شده، هرچند که خوشایند عده ای نیامده است.
وی افزود: انقالب اسالمی با همه این تهدیدات و 
البته تحریم با رهبری امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری دشمن را کیلومترها از مرزها دور کرد و امروز 
در حــوزه دفاعــی مانند حوزه موشــکی و مخابرات 
حرف های بســیاری برای گفتن در ســطح منطقه و 

جهان داریم.

رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح تبعیت از والیت 
فقیه و خودباوری را از دالیل پیروزی ها و موفقیت های 
ایران اســالمی در عرصه نظامی دانست و افزود: ما از 
شکست ها درس گرفته و موفقیت ها را گسترش داده 
و روش هــا را بدور از تعصــب اصالح کرده و به مردم 
تکیه داریم و اینها موجب پیروزی و پیشرفت عرصه 

نظامی و دفاعی شده است.

به گزارش مهر، سرلشکر باقری افزود: ما امروز به 
هیچ کشــور یا ابر قدرتی وابسته نیستیم و کامال به 
خود متکی هستیم و اینها بخشی از تجارب ماست؛ 
البته در عرصه های مختلف مانند سیاست خارجی، 
اقتصادی و... تجاربی بســیار غنی و ارزشــمندی به 
دســت آورده ایم که بایــد از آنها بهره برداری و نقاط 

ضعف را تقویت کرد.

سومین آئین اعطای جایزه مصطفی)ص( با 
حضور دانشمندان جهان اسام در تاالر وحدت 

برگزار شد.
به گزارش تســنیم، سومین آئین اعطای جایزه 
مصطفی)ص( دیروز در تاالر وحدت تهران با حضور 
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی)ص( و 
با حضور شخصیت های برجسته حوزه علم و فناوری 

ایران و جهان برگزار شد.
مهدی صفاری نیا، دبیر شــورای سیاست گذاری 
جایزه مصطفی)ص( در سومین آیین اعطای جایزه 
مصطفی)ص( در تاالر وحدت اظهار داشت: بی شک 
قدرت و عزت جهان اسالم به واسطه علم و دانش میسر 
خواهد شــد و نشانه رفتن چنین قله های افتخاری، 

نیازمند زیرساخت های متناسب با آن است.
صفاری نیا با  اشــاره به اینکه منابع مالی جایزه 
مصطفی)ص( از محل منابع خیرین جهان اسالم و 
وقف تامین شده است، خاطرنشان کرد: این هفته به 
نام هفته جایزه مصطفی)ص( نام گذاری شده است 
که شامل برگزاری ششمین نشست تبادل تجربیات 
علــم و فناوری)STEP( با حضور بیش از 80 نفر از 
برجستگان علمی ۲7 کشور در ۱۴ دانشگاه و مرکز 
تحقیقاتی، برگزاری چهارمین نشست سرمایه گذاران 

کشــورهای اسالمی در جهت تجاری سازی دانش با 
حضور ۴0 شرکت دانش بنیان از ۱۲ کشور، بازدید 
از ده هــا مرکز علمی و فناوری شــبی با فناوران و 

کارآفرینان در پارک فناوری پردیس خواهد بود.
همچنین در ادامــه رئیس کارگروه علمی جایزه 
مصطفــی)ص( درباره جزئیات برگــزاری این دوره 
توضیح داد: امسال جایزه مصطفی)ص( در چهار حوزه 

علم و فنــاوری اطالعات و ارتباطات، علم و فناوری 
زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و کلیه زمینه های 
علم و فناوری و بخش دانشمندان مقیم کشورهای 

اسالمی به برگزیدگان اعطا می شود.
حســن ظهور افــزود: فراخوان ایــن جایزه از 
اردیبهشت ۹7 آغاز و در آبان ماه ۹8 به پایان رسید 
و ۲0۲ نهاد معتبر علمی و ۵۱۲ دانشمند برای معرفی 

نامزدها مشارکت داشتند که در این مدت ۱6۴۹ اثر 
نیز دریافت شد.

ظهــور ادامه داد: آثار با مشــارکت ۵00 داور و 
مشــاورین برجسته علمی و همکاری ۲00 دانشگاه 
از ۳۵ کشــور و ۴ هزار نفرساعت مورد ارزیابی قرار 
گرفت؛ همچنین کمیته علمی جایزه به منظور بررسی 

آثار ۲۳ جلسه علمی نیز برگزار کرد.
وی در تشــریح تعداد آثار دریافت شــده در هر 
حــوزه، گفت: در حوزه علم و فناوری اطالعات ۱۹۹ 
اثر، در حوزه علم و فناوری زیســتی و پزشکی 66۴ 
اثــر، در حوزه علم و فناوری نانو ۱7۲ اثر و در حوزه 
کلیه زمینه های علم و فناوری 6۱۴ اثر نیز دریافت 
شد؛ همچنین در بخش دانشمندان مقیم کشورهای 
اسالمی، با درنظر گرفتن مقیم بودن برگزیدگان در 

کشورهای اسالمی، داوری ها صورت گرفت.
به گفته رئیس  کارگروه علمی جایزه مصطفی)ص(، 
این جایزه در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی 
به صورت مشترک به دو دانشمند »اوگور شاهین« 
با تابعیت ترکیه و »علی خادم حســینی« با تابعیت 
ایرانی و در حوزه دانشمندان مقیم کشورهای اسالمی 
نیز به صورت مشترک به »عمران اینان« با تابعیت 
ترکیه، »حســین بهاروند« و »محمد عبداالحد« با 

تابعیت ایران اعطا شد.

معرفی برگزیدگان جایزه جهانی مصطفی)ص(

فرمانده نیروی زمینی ســپاه با  اشاره به توان 
دفاعی این نیرو برای مقابله با تهدیدات و توطئه های 
دشمنان، گفت: امروز نیروی زمینی سپاه به تجهیزات 

نظامی  مدرن مجهز شده است.
ســردار سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
سپاه در مراسم اختتامیه دوره رسته ای مجتمع دانشگاهی 
امیرالمومنین)ع( این نیرو در اصفهان با بیان اینکه دانشگاه 
امیرالمومنین)ع( در سال های اخیر پیشرفت قابل قبولی 
داشته است، ابراز داشت: رزمندگان و پیشکسوتان مجتمع 
دانشگاهی امیرالمومنین)ع( برای انقالب اسالمی زحمات 

زیادی کشیده اند و جانفشانی ها کردند.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با تأکید بر اینکه امروز 
نیروی زمینی سپاه به تجهیزات نظامی مدرن مجهز شده 
است، گفت: برای به کارگیری تجهیزات اگر نیروی کارآمد 
و توانمند حضور نداشــته باشد، تجهیزات نظامی کاربری 
نخواهد داشــت؛ از این رو مهارت در صحنه نبرد اهمیت 

بسیاری دارد.
وی بیان داشــت: نیروی نظامی  ماهر با تجربه موجب 
می شــود که بتوان از تجهیزات نظامی  به بهترین شــکل 

بهره برد.
سردار پاکپور با  اشاره به اهمیت توانمندی یگان های 
زرهــی در صحنــه نبرد، یادآور شــد: یگان های با تجربه 
می تواننــد بهترین عملکرد را در صحنه نبرد رقم بزنند و 
پرورش مهارت ها و توانایی ها در صحنه نبرد نیازمند یک 
نیروی نظامی  کارکشته اســت. مهارت ها در صحنه نبرد 
به دست می آید و گســترش بنیان این مهارت ها وظیفه 

دانشگاه است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با  اشاره به اهمیت مطالعه 
زندگینامه شــهدای دفاع مقدس همچون شــهید همت، 
باکری، زین الدین و خرازی، خاطرنشــان کرد: شهدا چراغ 
راه هستند و باید از آنها در زندگی درس بگیریم و اگر راه 

شهدا را دنبال کنیم، رستگار خواهیم شد.
بــه گــزارش مهر، وی با یــادآوری جانفشــانی های 
رزمندگان این نیرو در مناطق مختلف کشــور در صیانت 
از امنیــت و آرامش ملت ایران، به مأموریت های هوانیروز 
در امنیت آفرینی برای ایران اســالمی  اشاره و تأکید کرد: 
امروز هوانیروز تمامی  مأموریت های نیروی زمینی سپاه را 

به بهترین شکل انجام می دهد.

وزیر نیرو گفت: مجــوز تخصیص آب به اندازه 
کافی برای مصارف صنعتی اســتان یزد و همچنین 
مقداری هم برای کشــت محصول گلخانه ای از آب 

دریا صادر شد. 
رضا اردکانیان در جریان سفر به استان یزد در گفت وگو 
با ایرنا در ابرکوه افزود: با تکمیل طرح مطالعات، وزارت نیرو 
در ســال های گذشته مجری و دست اندرکار آن طرح بود، 
که مطالعه تامین آب صنایع و کشاورزی از دریا که مطالعات 
آن در ۱7 استان کشور از جمله یزد به اتمام رسیده است.

وی با  اشــاره بــه ابالغ آن به شــرکت آب منطقه ای 
یزد، اظهار کرد: سرمایه گذاران کار را شروع کنند و آب به 
هر میزان که الزم داشته باشند، تامین می شود ، آنها مراحل 
قانونــی را طی کنند و آب در حد نیاز صنعت اســتان یزد 
برای سه دهه آینده تامین شده است. وزیر نیرو همچنین 
در زمینــه پویش طرح هر هفته الــف- ب - ایران، افزود: 
رئیس جمهوری اوائل مهرماه امســال به وزارت نیرو ابالغ 
کرد تا پایان امســال هر هفته در یکی از استان ها، تعدادی 
طرح بزرگ آب و برق به بهره برداری برسد. اردکانیان ادامه 
داد: در این مورد ۲۲7 طرح و پروژه از جمله ساخت ۱00 
نیروگاه، شبکه آبیاری، تصفیه خانه های آب، فاضالب، خطوط 

انتقال و نیروگاه های خورشیدی در نظر گرفته شد که دولت 
برای این طرح ها ۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده 
است. وی با بیان اینکه به طور متوسط هر هفته در این مدت 
حدود هزار میلیارد تومان پروژه آب و برق در ایران افتتاح 
شــده اســت که هم اکنون در هفته پنجم آن هستیم و با 
طرح هایی که در استان کرمان افتتاح شد، حدود پنج هزار 

میلیارد تومان هزینه شده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: تهران، ایالم، قم، آذربایجان غربی، 
یزد  و کرمان از جمله استان هایی هستند که تاکنون پویش 
یاد شده را اجرا کردند. اردکانیان با  اشاره به اینکه وضعیت 
برق در شرایط مطلوبی قرار دارد، تاکید کرد: تا پایان امسال 
افزون بر سه هزار مگاوات برق به ظرفیت نصب شده کشور 
اضافه می شود و امکان خوبی برای تبادل انرژی با کشورهای 
همسایه داریم. وزیر نیرو با بیان اینکه پست ۱۳۲ به ۲۳0 
کیلو ولت برق ابرکوه، جزو ۹ پروژه ای بود که در حوزه وزارت 
نیرو در استان یزد با ۴7۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید 
خاطرنشان کرد:  پست برق ابرکوه در تامین برق مطمئن 
برای شهروندان، صنایع و معادن وارد مدار تولید شد که با 
افتتاح آن ظرفیت اوج بار این شهرستان تا چهار برابر افزایش 
پیدا کرده است که موجب تشویق سرمایه گذاران شده است.

ستاد انتخابات کشور با حضور عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور، جمال ُعرف رئیس 
 این ستاد، سید اســماعیل موسوی دبیر و 

سخنگوی ستاد افتتاح شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مراسم 
افتتاح ستاد انتخابات کشور ابراز داشت: در هفته 
وحدت و در آستانه میالد پیامبر اسالم)ص(، خداوند 
متعال به ما توفیق داده که بتوانیم در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی انتخابات دیگری را که تجلی 
اراده مردم در تعیین سرنوشت خودشان است، در 

اسفند ماه داشته باشیم.
وی افزود: شــروع ثبت نام ها نیز از تاریخ دهم 
آذرمــاه خواهد بود و تا انتخابــات 8۳ روز زمان 
داریم تا انتخابات ســالم، باشکوه، در فضای امن و 
با مشارکت باال و با محوریت قانون را داشته باشیم.

رحمانی فضلــی تصریح کــرد: در انتخابات 
دستگاه های اجرایی مختلفی ما را یاری می کنند ، 
بیست دســتگاه اجرایی در حوزه های مختلف از 
جمله حوزه های امنیتــی و تبلیغاتی و در حوزه 

نظارت هــم شــورای نگهبان همــکاری دارند . 
امیدواریم با توجه به اینکه انتخابات که شــاخص 
استقامت مردم در برابر فشار و تحریم های دشمنان 

علیه مردم و نظام اســالمی است، به مانور قدرت، 
مقاومت، حضور و مشارکت مردم تبدیل شود.

وزیر کشور اظهار داشــت: در این ایام تالش 

می کنیم با همکاری همه احزاب، گروه ها، نامزدهای 
انتخاباتی و همه دســتگاه های اجرایی و شورای 
محتــرم نگهبان در محیط هماهنگی و همکاری، 
مردم با اعتماد و اطمینانی که دارند که نظام مقدس 
جمهوری اسالمی مبتنی بر آرای آنها عمل می کند، 

حضور بیشتر و پرشورتری داشته باشند. 
وی تصریــح کرد: ما در وزارت کشــور تالش 
می کنیم که با بی طرفی کامل فضای مســاعد را 

برای انتخاباتی پرشور ایجاد کنیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: از زمان شــروع به 
کار ستاد، آمادگی داریم که به سؤاالت و شکایات 
پاسخ دهیم. مسئولیت برگزاری انتخابات با معاونت 
سیاسی وزارت کشور است و همه ما در کنار این 

معاونت بوده و با این معاونت هماهنگی داریم.
بنا بر به گــزارش تســنیم، یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و اولین انتخابات 
میــان دوره ای پنجمین دوره مجلــس خبرگان 
رهبری، جمعه ۲ اســفندماه ســال جاری برگزار 

می شود.

با حضور رحمانی فضلی

ستاد انتخابات كشور افتتاح شد

سردار پاکپور:

نیروی زمینی سپاه 
به تجهیزات نظامی  مدرن مجهز شده است

وزیر نیرو:

مجوز تخصیص آب صنعتی یزد از طرح 
انتقال آب خلیج  فارس صادر شد

با رای دیوان عدالت اداری
كسور حق جذب در حقوق بازنشستگی 

كاركنان شركت های واگذار شده 
دولتی لحاظ می شود

با ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی کشوری و شورای توسعه 
مدیریت، کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های 

واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
 به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو شکایت تعدادی از شاکیان 
خصوصی با خواسته ابطال بندهای الف و ج بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری 
و ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 

این مورد وارد بحث و بررسی شد.
در شــکایت وکیل شــّکات از صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان امور 
اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت آمده است که کارمندان یک شرکت 
دولتی واگذاری شــده، پیش از واگذاری فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت 
می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می شده است. 
شــورای توسعه مدیریت در بخشنامه ای به صندوق بازنشستگی تاکید می کند 
که کسورات حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. براساس این 
گزارش، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، 
مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست و با اکثریت آراء رای به ابطال آنها داد.


