
اخبار كشور

مشارکت برخی از بازیگران سینما 
در یک اختالس!

یکی از نکات قابل توجه در ســومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد 
امامی، متهم به اختالس و فســاد اقتصادی، افشای مشارکت برخی از سینماگران و 

سلبریتی ها در این مفاسد است.
محمد امامی  که این روزها به اتهامات او در زمینه اختالس از بانک ســرمایه و 
صندوق فرهنگیان رسیدگی می شــود، یکی از افرادی بود که با هدف پولشویی، به 
سرمایه گذاری و تهیه فیلم سینمایی و سریال شبکه نمایش خانگی روآورد. چندی 
قبل نیز گروهی از ســینماگران در حمایت از وی نامــه ای را امضا کردند. اما اتفاق 
قابل تأمل این اســت که برخی از این ســینماگرها، در اختالس، با امامی  همکاری 

کرده بودند!
در جلسه سوم رسیدگی به اتهامات محمد امامی  که روز گذشته - شنبه 19 مهر 
برگزار شد، قهرمانی نماینده دادستان گفت: »امامی  هنگام اخذ تسهیالت می گوید 
قصد احداث پتروشــیمی  و پاالیشــگاه را دارم، اما من در ادامه موارد صرف شده از 
تسهیالت دریافتی توسط امامی  را برای دادگاه می خوانم: با بخشی از این تسهیالت 
پول  هادی رضوی پرداخت شــد؛ بخشی از این تسهیالت در چند صرافی تبدیل به 
ارز شد؛ بخشی از آنها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد؛ بخشی از آن 
به  حســاب دختر 1۴ ساله یکی از متهمان رفت؛ بخشی از این تسهیالت به  حساب 
شــخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد؛ بخشی از آن به  حساب حمیدرضا 
شیرخان یکی از متهمین همین پرونده رفت؛ بخشی از آن تسهیالت در قسمت های 
مختلف به  حساب حمید حاجیان واریز شد، حمید حاجیان وکیلی است که در حین 
تحقیقات ما کشــته شده است و پرونده قتل او نیز در دست بررسی است که نتایج 
به دست آمده از آن می تواند معما های زیادی را کشف کند؛ بخشی از این تسهیالت 
به حســاب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی نیز در زمینه ایفای نقش 
در فیلم با امامی  نداشت؛ بخشی از آن به  حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که 
قراردادی با امامی  ندارند؛ بخشــی از آن تســهیالت دریافتی در حساب های متعدد 
چرخیده و ســرانجام به  حساب شــرکتی رفته که خود تسهیالت گیرندگان اعضای 
هیئت مدیره اش بودند؛ بخشــی از این تسهیالت به حساب خانم ف رفته که در یک 
آژانس تمامی بلیت های سفر های خارج کشور امامی  را تأمین می کرد؛ بخشی از آن 

تسهیالت به حساب داماد خانواده امامی  آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.«
به این  ترتیب، جریان ورود پول های آلوده و پرداخت دســتمزدهای نجومی به 
برخی از سلبریتی هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، رسما وارد مرحله تازه ای 
شــده است. افرادی که بعضا با ژســت دفاع از مردم خود را در شبکه های اجتماعی 

نمایش می دهند اما در پشت  صحنه دست درازی به بیت المال می کنند.
تأکید معاون جدید سیما

 بر تحول تولید محتوا در تلویزیون
آییــن تکریم و معارفه معاون ســابق و جدید ســیما روز گذشــته با حضور 
حجت االسالم موسوی مقدم، قائم مقام رئیس رسانه ملی و جمعی از مدیران سازمان 

صداوسیما در ساختمان سیما برگزار شد.
حمید شاه آبادی، معاون جدید سیما در این مراسم با بیان اینکه دوره مسئولیت 
مرتضی میرباقری)معاون ســابق سیما( دوره پُرفراز و نشیبی بود که بدون هدایت و 
مدیریت راهبردی وی، توفیقات رسانه ملی در آن امکان پذیر نبود، ابراز امیدواری کرد 

در دوره جدید، کارهای خوبی که در این مدت آغاز شده است، ادامه یابد.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به نیاز مخاطب و اوضاع متفاوت کشور، رسانه ملی 
در عرصه تولید نیازمند تحولی جدی است، گفت: این تحول باید عمیق و در حوزه 
محتوا باشد و اگر بخواهیم نگاه تحولی به تولیدات رسانه ای داشته باشیم، باید از نقطه 

نیاز مخاطب بر اساس مصالح کشور آغاز کنیم.
یکتهیهکننده:

۷ سال گذشته
 بدترین دوران سینمای بعد از انقالب بود

یک تهیه کننده ســینما و تلویزیون درخصوص دست خالی مدیریت سینما در 
سال آخر دولت دوازدهم گفت: بی تردید هفت سال گذشته بدترین دوران سینمای 
بعد از انقالب اسالمی بود؛ آقای روحانی زمانی که می خواستند رئیس جمهور بشوند 
شــعارهای زیادی برای رشد و اعتالی سینما دادند و تأکید کردند ما فرهنگ و هنر 
را همــواره در اولویت قــرار می دهیم اما بعد از انتخابات فرهنگ و هنر را به طور کل 

فراموش کردند!
امیرحسین شریفی در گفت وگو با سینماپرس افزود: بنده که در این هفت سال 
واقعاًً کار مفیدی از سوی مسئوالن برای سینما ندیدم و متأسفانه سینما روز به روز 
بیشتر در دام ابتذال فرو رفت! آقایان اگر واقعاًً کاری برای فرهنگ و هنر و به خصوص 
سینما کرده اند بهتر است خودشان بیایند و توضیح دهند. اگر سالن سینمایی در این 
سال ها ساخته شده که تنها به همت بخش خصوصی بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و یا سازمان سینمایی قدم جدی در این راستا برنداشته، بیکاری و خانه نشینی 

اهالی سینما در این سال ها بیداد کرده و باندبازی در سینما حرف اصلی را زده!
وی ادامه داد: ما طی ۷ ســال گذشــته با رکود کامل در سینما رو به رو بودیم. 
سینمای ریشه دار و سینمای بدنه در این سال ها به طور کل فراموش شد و سینمای 

مبتذل و فیلم های رکیک جایگزین شدند.
شریفی سپس با بیان اینکه فیلم های ضعیف که سازندگان آنها اغلب اعضای یک 
باند بودند که دولت حامی شان بود در این سال ها سینما را تحت سیطره خود گرفتند 
اظهار داشت: این افراد خانه سینما و سالن ها و پخش و به طور کل همه سینما را در 
دســت گرفتند؛ آنها وابسته به دولت بودند و این وابستگی باعث سوءاستفاده شان از 

بیت المال و ضرر به فرهنگ و هنر کشور شد.
یککارگردان:

مشکل تئاتر ما 
روشنفکران و سلبریتی های سرمایه دار هستند

یک کارگردان تئاتر بیان کرد: مشــکل امروز تئاتر ما این نیست که مردم تئاتر 
نمی بینند، بلکه هنرمندان مدعی و سلبریتی های سرمایه داری است که ضرورت تئاتر 

حتی از رستوران رفتن برایشان کمتر است!
امید سعیدپور کارگردان تئاتر به فارس گفت: این هنرمندان که سلبریتی هستند 
و خیلی هم ادعایشان می شود و راجع به تئاتر و فرهنگ نظر می دهند و می گویند که 
تئاتر فرهنگ و خانه ماست این روزها کجا هستند و کجا قایم شدند و خوابیده اند؟ به 
هر حال همه از کرونا می ترسند و ما هم این را درک می کنیم اما شمایی که از کرونا 
می ترسید چرا مرتب عکس شمال می گذارید؟ آفیش هستید؟ سر فیلمبرداری هایتان 
کرونا نیســت؟ خب پس اگر شما تئاتر اجرا می کنید که دور هم جمع شوید و لذت 
ببرید و پول در بیاورید و االن شــرایط این گونه نیســت که به اهدافتان برسید، ما 
گروه مان حاضر شده یک موسسه خیریه تئاتر باز کند و ماهیانه بودجه می دهد که 
شــماها دست از سر تئاتر بردارید و سراغ تئاتر نیایید همین، سراغ فیلم و چیزهای 
دیگر بروید! کارگردان نمایش »غرب حقیقی« تصریح کرد: مشــکل ما هم مشکل 
عموم نیست، مشکل همین روشنفکرانی است که در کافه می نشینند، قهوه می خورند 

و برای ما نظریه می دهند!
نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو

برگزار می شود
نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو با عنوان »نشان سلیمانی« به منظور 
گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بنیانگذار این جبهه در رادیو نمایش 

برگزار خواهد شد.
شــخصیت سردار دل ها، حاج قاسم سپهبد شــهید و جبهه مقاومت، ژنرال و 
استکبار جهانی و رفیق خوشبخت ما؛ موضوعات محوری این جشنواره است و آثار 

تولیدی در دو بخش حرفه ای و مردمی مورد داوری قرار خواهند گرفت.
در بخش حرفه ای آثار تولید شده در شبکه های رادیویی سازمان صداوسیما به 
رقابت می پردازند و هر شبکه رادیویی)معاونت صدا، صدای مراکز استان، رادیو های 

شهری، معاونت خبر و برون مرزی( مجاز به ارسال دو اثر در هر ساختار است.
آثار ارسالی در بخش حرفه ای باید در ساختارهای نمایش تک قسمتی، مستند 
نمایشی، مستند پرتره، مینی فیچر، روایتگری، نمایش کوتاه، برنامه  ترکیبی، گزارش 

خبری و برنامه های با محتوای تولید کاربران UGC باشد.
در بخش مردمی نیز شرکت برای عموم آزاد است و هر شرکت کننده با حداکثر 
۳ اثر در هر ســاختار و در مجموع حداکثر شــش اثر امکان شرکت در جشنواره 
را دارد. ســاختارهای این بخش شــامل: نمایش کوتاه، روایتگری و خاطره گویی، 

نمایشنامه نویسی، قطعه موسیقی و ساختار آزاد است
مهلت ارســال آثار تا 1۰ آبان از طریق ســامانه نقش در سایت رادیو نمایش 
خواهد بود و آثار راه یافته به مرحله داوری 1۰ آذر در همین سایت معرفی می شوند. 

اختتامیه این جشنواره دهم دی ماه برگزار و برندگان معرفی خواهند شد
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند به سایت رادیو نمایش به 

نشانی radionamayesh.ir مراجعه کنند.

جامعه مدرسین اظهارات نژادپرستانه 
رئیس جمهور فرانسه را محکوم كرد

جامعهمدرســینحوزهعلمیهقمدرواکنشبهالیحه
پیشنهادیدولتفرانسهمبنیبرمحدودسازیفعالیتهای
اســامیوهمچنیناســامزداییدراینکشورباصدور
بیانیهایاظهاراتنژادپرســتانهومغرضانهرئیسجمهور

فرانسهرابهشدتمحکومکرد.
در بیانیه جامعه مدرســین حوزه علمیه قم آمده اســت: 
ســخنان اسالم ســتیزانه اخیر رئیس جمهور فرانسه، سخنانی 
مغرضانــه و مملو از وارونه ســازی ها از واقعیت و تحریف دین 

مبین اسالم با سیاست نفرت پراکنی است.
بنابــر ایــن بیانیه؛ مکــرون به جای آنکه عمــق فجایع و 
آســیب های حقیقی جامعه فرانســه را بشناسد و در آن تأمل 
کند تیر کینه خود را به ســمت اسالم نشانه گرفته است و دم 

از مبارزه با جدایی خواهی اسالمی می زند.
این بیانیه حاکی اســت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
ضمن محکوم کردن هر گونه اقدام دین ستیزانه و ضد اسالمی، 
جوامع غربی را به بازگشت به مذهب و معنویت دعوت می کند 
و اعالم می دارد: دین مبین اســالم و مذهب برگرفته از تعالیم 
الهی انبیاء عظام و ائمه معصومین)ع( دینی فطری و جامع است 
که به آبادی دنیا و آخرت توجه دارد و در مبارزه با افراط گرایی 

و تروریسم، پرچم داری می کند.
بیانیه می افزاید: اســالم آمریکایی مولود اندیشــکده های 
صهیونیستی که با دالرها و یوروهای اهدایی دولت های غربی 
و وابســتگانش تئوریزه شــده و اکنون به عنوان چهره حقیقی 
اسالم در رســانه های استکباری معرفی می شوند، امروز منشأ 
حقیقی افراط گرایی در کشورهای اروپایی است. تالش فرانسه 
برای حذف، طرد و یا حتی تغییر و تعدیل اندیشه های اسالمی 
ناکام خواهد ماند و همانگونه که مقام معظم رهبری در نامه به 
جوانان کشورهای غربی فرمودند، جوانان حقیقت جو، اسالم را 
به دور از کلیشــه ها و تصویرسازی ها جست وجو خواهند کرد و 

حقیقت آن را خواهند شناخت.
در ادامه تصریح شــده است: مشــکلی که فرانسه و دیگر 
جوامع غربی را به ابتذال و بن بست کشیده، اندیشه الئیسیته و 
سکوالریسم است که بنای جدا کردن دین و معنویت از زندگی 
بشر دارد، فرانسه در گرداب های خودساخته اش سرگردان شده 
و حال نابخردانه راه رفع مشــکالتش را در تحکیم الئیسیته و 
اسالم ستیزی جست وجو می کند و در بازی با کلمات، تروریسم 
را اسالمی می خواند و در مبارزه با آن بر طبل باطل می کوبد.

در ادامه این بیانیه آمده اســت: دولتی که مســت از بوی 
دالرهای نفتی، پیوند خود را با مروجان خشــونت تکفیری و 
وهابیت محکم می کرد و ریشه های تروریسم را با خون مظلومان 
سوری، یمنی و عراقی آبیاری کرده، حاال چگونه مدعی مبارزه 
با افراط گرایی شــده اســت. ترور و تروریسم محکوم است اما 

ادعاهای مکرون چیزی جز فرافکنی و سیاست بازی نیست.
در بخــش دیگری از این بیانیه تاکید شــده اســت: ما به 
شــدت اظهارات مغرضانه و نژادپرستانه رئیس جمهور فرانسه 
را که احساســات حــدود دو میلیارد مســلمان را جریحه دار 
می کند، محکوم می کنیم و معیارهای دوگانه  غرب در برخورد 
با تروریســم و افراط گرایی را ریشه اصلی مشکالت می دانیم. 
اســالم ناب محمدی، گره گشا و رهنماست و چراغ راهی برای 
عبور از بحران ها است؛ و چگونه می توان دین و معنویت را مانع 

راه و بحران ساز معرفی کرد.
در پایــان بیانیه آمده اســت: اندیشــمندان و عالمان باید 
برنامه ای برای ایجاد بنیان های یک تعامل صحیح و شرافتمندانه 
میان ادیان آسمانی ارائه کنند. این گونه اظهارات غیرمتمدنانه 
و نفرت پراکنانه در مورد اســالم منجر به تشــکیل گروه های 
نژادپرســت و گسترش خشونت های خونین و کینه توزی علیه 
مسلمانان می شود و هتاکی و اهانت به مقدسات را در پی خواهد 
داشــت. باید به  دور از اقدامات تزویرآلود سیاســی در مجامع 
و نشســت های علمی، دین و معنویت را برای رفع مشــکالت 

اجتماعی جوامع، وارد میدان کرد.

پیکر جانباز شهید
 در بجنورد تشییع شد

پیکرجانبازشهیدسرهنگرضادژخیدرمیانحزنو
اندوهاقشارمختلفمردمبجنوردتشییعوبرایخاکسپاری

بهقطعهیکگلزارشهدایاینشهرمنتقلشد.
حجت االســالم ابوالقاسم یقوبی نماینده ولی فقیه در خراسان 
شمالی و امام جمعه بجنورد در مراسم تشییع پیکر این جانباز در 
محل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی با بیان 
اینکه عظمت شهدای جانباز کمتر از شهدای جنگ نیست، گفت: 

این شهید واالمقام ۳۰ سال رنج و سختی فراوان را تحمل کرد.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان شمالی نیز در 
حاشیه این آیین اظهار داشت: جانباز شهید دژخی نقش بسزایی در 
مبارزه با دشمن در دوران هشت سال دفاع مقدس داشت که سال 
9۲ در عملیات والفجر هشت در منطقه اروندرود به جانبازی نایل 
آمد. این جانباز پس از تحمل سال ها درد و رنج ناشی از مجروحیت 

روز پنجشنبه گذشته به فیض شهادت نائل آمد.
عباس حسینی افزود: رشادت و دالورمردی این شهید در عرصه 
جهاد و ایثار و همچنین در ســنگر کسب وکار به  عنوان کارآفرین 
نمونه و در عرصه ورزش به عنوان قهرمان رشته تیراندازی کشور از 
او نامی جاودان به یادگار گذاشت و عزت و سربلندی را برای خود، 

خانواده بزرگوار و ایران اسالمی به ارمغان آورد.
وی افزود: این شــهید واالمقام از ناحیه پــا مجروح و با موج 
انفجار جانباز شیمیایی شده بود و جراحت های زیادی نیز داشت. از 

شهید رضا دژخی دو فرزند پسر به یادگار مانده است.
در آیین تشــییع پیکر این شهید واالمقام که از مقابل مسجد 
انقالب بجنورد تا گلزار شهدا به صورت خودروی انجام شد، شمار 
زیادی از مســئوالن دســتگاه های اجرایــی، فرماندهان نظامی و 
انتظامی، روحانیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و سایر اقشار 

جامعه حضور داشتند.  

شهیدامیرحاجامینی)ره()وصیتنامه(:هرگز دروغ نگوئید، 
زود قضاوت نکنید، گذشــت و ایثار داشته باشید، خوش برخورد 

باشید، صبور و مقاوم باشید و این که جبهه ها را پر نگه دارید.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
یک  شنبه ۲۰ مهر ۱3۹۹ 
۲3 صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸۴

اخبار ادبی و هنری

رئیسجمهوراعامکرد

جریمه 50 هزار تومانی افراد بدون ماسک
رئیسجمهورگفت:اگرکسیازماسک
جریمه تومان هزار ۵۰ نکند اســتفاده
میشــودتاظرفدوهفتهبهحسابیکه
اعاممیشودواریزشود.نیرویانتظامی
ازابزارخوداســتفادهخواهدکرد.این

مصوبهبرایتهرانبزرگاست.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور دیروز 
شــنبه در چهلمین جلسه ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا گفت: کسانی که به کرونا مبتال 
شده و دوران قرنطینه خود را سپری می کنند، 
چنانچه در همــان دوره قرنطینه اجباری، در 
جامعه حضور یابنــد در هرنوبت تخلف، ۲۰۰ 

هزار تومان جریمه خواهند شد.
 رئیس جمهور همچنین استفاده از ماسک 
را برای حضــور در جامعه الزامی دانســت و 
اظهارداشــت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، هر فردی که بدون ماســک در جامعه 
حضور یابــد 5۰ هزار تومــان جریمه خواهد 
شد که می بایست طی دو هفته به حسابی که 
اعالم خواهد شد، واریز کند. مسئول اجرای این 
مصوبه نیز نیروی انتظامی، بســیج و ناظران و 

بازرسان وزارت بهداشت خواهند بود.
روحانــی با بیان اینکه اصناف نیز مکلف به 
هستند،  بهداشتی  دســتورالعمل های  رعایت 
گفــت: صاحبان اصناف موظفند ضمن رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی، تنها به افرادی 
خدمت ارائــه کنند که این دســتورالعمل ها 
را رعایــت کــرده باشــند. اصنافــی که این 
دســتورالعمل ها را رعایت نکننــد در مرحله 
نخست تذکر دریافت می کنند، در مرحله بعد 
۳۰۰ هزار تومان جریمه، در مرحله ســوم یک 
میلیون تومان جریمه و در مرحله چهارم کسب 

و کار آنها پلمب خواهند شد.
رئیس جمهور در ادامه، نیروی انتظامی، بسیج 

و ناظران و بازرســان وزارت بهداشت را مسئول 
نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
وسایل حمل ونقل عمومی معرفی کرد و گفت: در 
تاکسی ها نیز راننده خودرو اگر دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت نکرد، 1۰۰ هزار تومان جریمه 
می شود و هر مسافری هم که بدون ماسک در 
تاکســی حضور یابد، راننده تاکسی به ازای هر 

مسافر ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.
روحانــی افزود: در ادارات نیز حراســت و 
بخش های نگهبانی موظف شده اند از ورود افراد 
بدون ماسک جلوگیری کنند و چنانچه تخلفی 
در این عرصه دیده شود، نگهبان و رئیس بخش 

مربوطه جریمه خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین در این نشســت به 
اهمیت شناسایی سریع بیماران مبتال به کرونا 
 اشاره کرد و اظهارداشت: در این راستا به وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده 
که باید میزان تســت ها افزایش یابد و دولت 

بودجه 1۰ هزار تست اضافی را تامین می کند.
روحانی گفــت: 1۰۰ میلیون دالر نیز برای 
خریــد کیت هایی کــه در کوتاهترین زمان و با 
روش های آسان تری مبتالیان به کرونا را شناسایی 
کند، اختصاص یافته است و همزمان نیز در داخل 
کشور در حال ساخت این نوع کیت ها هستیم و 
بزودی شاهد تحول بزرگی در حوزه تست افراد 

مشکوک به بیماری کرونا خواهیم بود.
رئیس جمهور در ادامه از کاهش حساسیت ها 
در جمع خانواده ها و در نتیجه افزایش ابتالهای 
خانوادگی ابراز نگرانی کرد و گفت: در موج اخیر 
افرادی که به بیمارســتان ها مراجعه می کنند، 
موارد زیادی دیده می شــود که پــدر، مادر، 
فرزندان، پدربزرگ و  مادربزرگ همه با هم مبتال 
شده اند و این نشان دهنده کاهش حساسیت ها 

در درون خانواده ها است.
روحانی با تاکید بر اینکه با یک موج شدیدتر 
واگیــری کرونا در عرصه جهانــی مواجه ایم، 

افزود: این موج جدید ناشی از سهل شدن راه 
انتقال بیماری است که به دلیل کاهش همان 

حساسیت ها است.
 رئیس جمهــور همچنین بــه یک گزارش 
خوب ارائه شــده در جلســه امروز ستاد ملی 
مقابله با کرونا اشــاره کرد و گفت: یک گزارش 
بســیار خوبی هم امروز داده شد و آن کاهش 
شدید تعداد فوتی ها نسبت به شمار مبتالیان 
اســت که نشان دهنده مراقبت و تالش بیشتر 
بخش درمان از یکســو و مراعات های مردم از 

سوی دیگر است.
روحانی افزود: طبق آمار مشخص می شود، 
بیشتر فوتی ها در بین سالخوردگان بوده است 
و افراد مسن و باالی۷۰ سال باید بیشتر مراقب 

باشند.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از رهبر 
معظم انقالب اسالمی گفت: مقام معظم رهبری 
نیروهای مســلح را موظف کردند که امکانات 
خود را در اختیار بیماران کرونایی قرار دهند و 
ان شاءاهلل با هماهنگی هایی که انجام شده، مردم 
عزیز ما که گرفتار بیماری می شوند می توانند 

در تخت بیمارستانی مداوا و معالجه شوند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه 1۷ اســتان 
خوشبختانه نسبت به هفته های پیش شرایط 
بهتری مخصوصا در فاصله قابل توجه بین آمار 
ابتال و مرگ و میر پیدا کرده اند، گفت: در عین 
حال در 1۲ اســتان همچنان مشکل داریم که 
باید توجه بیشتری انجام بگیرد تا از این روزهای 

سخت عبور کنیم.
رئیس جمهــور در ابتــدای ســخنان خود 
نیز بــا قدردانی از همه مــردم بخاطر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در عــزاداری اربعین، 
اظهارداشت: امسال پیاده روی به سمت مشهد 

و حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( نداریم.

سبک زندگی دشمنان علی)ع( 
ریشه دین و ایمان را می خشکاند!

امام علی)ع(: »به جانم سوگند! اگر ما در مبارزه )جنگ 
صفین( مثل شــما بودیم، هرگز پایه ای برای دین اســتوار 

نمی ماند، و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گردید!«
نهج البالغه - خطبه ۵6

پای درس علی)ع(

سرویس سیاسی ـ
سخنگویشوراینگهبانگفت:اعضای
شورای پژوهشکده و نگهبان شــورای
نگهبانتجربهونظــرخودرابهصورت
مشــورتیدراختیارنمایندگاندرادوار
مختلفقرارمیدهنــدوبهمفهوماین
نیستکهمابتوانیمطرحیراارائهکنیم.
است. نمایندگان با طرح،مســئولیتش
نظراتمشورتیقطعادادهخواهدشدو
مسئولیتبانمایندگاناستکهتصویب

کنندیاخیر.
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان روز گذشته در نشست خبری با اصحاب 
رســانه، ضمن تســلیت ایام اربعین حسینی، 
گزارشــی از نظرات شــورای نگهبان نسبت به 
مصوبات ارســالی از سوی مجلس ارائه داد و به 

پرسش های آنان پاسخ گفت.
وی از تأییــد »الیحــه افزایــش ســرمایه 
شرکت های پذیرفته شــده در بورس تهران یا 
ایران  فرابورس 
از طریق صرف 
ســهام با سلب 
حــق تقدم« و 
مغایرت  عــدم 
با شــرع و  آن 
قانون اساســی 
خبرداد و افزود: 

در تبصره ماده 1، در تعریف شرکت های تحت 
کنترل، الزم است عبارت »دستگاه های اجرایی« 
به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل 

گردد.
کدخدایی با اشــاره به ایــرادات و ابهامات 
طرح اصالح ماده )5۴ مکرر( قانون مالیات های 
مســتقیم که در رسانه ها با عنوان طرح مالیات 
بر خانه های خالی از آن نام برده شد، گفت: این 
طرح، پس از ارجاع به مجلس، به شورای نگهبان 

برگشته و در دستور کار قرار دارد.
ســخنگوی شورای نگهبان ســؤالی درباره 

صحت و ســقم اعمال نظر پژوهشکده شورای 
نگهبان در طرح اصالح قانون انتخابات را اینگونه 
پاسخ داد؛ اعضای شورای نگهبان و پژوهشکده 
شورای نگهبان، تجربه و نظر خود را به صورت 
مشورتی در اختیار نمایندگان در ادوار مختلف 
قــرار می دهند و به مفهوم این نیســت که ما 
بتوانیم طرحی را ارائه کنیم. طرح، مسئولیتش 
با نمایندگان است. نظرات مشورتی قطعا داده 
خواهد شــد و مسئولیت با نمایندگان است که 

تصویب کنند یا خیر.
وی در پاســخ به سؤالی در این باره که آیا با 

ادامه شرایط ویژه کرونا، ممکن است انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴۰۰ به صورت الکترونیکی 
برگزار شود؟ اظهار داشت: شرایط کرونایی ممکن 
است تأثیرگذار باشــد، کما اینکه در انتخابات 
مرحله دوم این وضعیت اتفاق افتاد و نسبت به 
تبلیغات، مصوبات ستاد مقابله با کرونا اعمال شد 
و تبلیغات از شکل عمومی و فیزیکی، بیشتر از 
طریق صدا و ســیما و فضای مجازی انجام شد. 
مذاکراتی را با دوســتان در وزارت کشور شروع 
کردیم، ببینیم تا چه مرحله ای پیش می رویم، 
قطعا اگر مواردی باشد که تغییری ایجاد کند، 

زودتر اعالم خواهیم کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که شنیده 
شده شــورای نگهبان به قرارداد ایران و چین 
ورود کرده اســت؟ آیا اینچنین است؟ گفت: ما 
هیچگونه ورودی به این موضوع نداشــتیم. تا 
زمانــی که مصوبه ای از ســوی مجلس برای ما 

ارسال نشود، ورودی نخواهیم داشت.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره امکان 
کاندیداتوری خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری، 
ابراز داشت: ثبت نام بالمانع است. اعضای شورای 
نگهبان بــا توجه به معیارهایی که درباره رجل 
سیاسی مذهبی داریم، بررسی می کنند و اعالم 

نظر هم شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان 
به دلیل زن بودن کسی را رد نکرده  است؟ بیان 

داشت: به این مفهوم کسی را رد نکردیم.

کدخداییدرنشستخبری:

ارائهنظراتشوراینگهبانبهمجلسمشورتیاست

رئیس جمهور کشورمان از توافق بدست آمده 
در جریــان رایزنی های وزرای خارجه روســیه، 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان به منظور 
برقراری آتش بس برای اهداف انسانی و نیز آغاز 
مذاکرات برای دســتیابی به راه حل صلح اعالم 

حمایت کرد.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور دیروز 
)شنبه( در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه، 
با بیان اینکه درگیری نظامی دو کشور همسایه 
آذربایجان و ارمنســتان برای ما بســیار تلخ و 
نگران کننده است، اظهار داشت: مداخله احتمالی 
برخی کشــورهای ثالت در این درگیری موجب 
گسترده و طوالنی شدن بحران خواهد شد و آن 

را به نفع کشور های منطقه نمی دانیم.
روحانی با اشاره به تماس های خود با سران دو 
کشور آذربایجان و ارمنستان و تاکید بر ضرورت 
حفظ امنیت مرزهای ایــران و جان هموطنان 
ســاکن در مناطق مرزی، اظهار داشت: صلح در 
منطقه برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است.

رئیس جمهــور همچنین با ابــراز نگرانی از 
حضور و مشــارکت برخی گروه های تروریستی 
در درگیــری منطقه قره باغ، تاکید کرد: حضور 

تروریســت ها می تواند هم برای ایران و روسیه و 
هم کل منطقه خطرناک باشد.

روحانی با تاکید بر ضرورت تالش مشترک و 
همکاری جمعی برای پایان دادن به درگیری ها، 
برقراری آتش بس و آغاز گفت و گو ها برای حل 
اختالفــات، افزود: درصــورت ادامه درگیری ها 
اوضــاع در منطقه پیچیده تر شــده و موجب 
خسارات و آسیب های مالی و جانی گسترده تر 

خواهد شد.
رئیس جمهور تالش روســیه برای برقراری 
آتش بــس و آغاز گفت و گو ها بیــن آذربایجان و 
ارمنســتان را ارزشــمند توصیف کرد و با مهم 
خواندن اجرای آتش بس و تداوم آن از آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای ارائه هرگونه کمک 

و همکاری در این زمینه خبر داد.
روحانی در ادامه این گفت و گو با اشاره به آثار 
منفی شیوع ویروس کرونا بر تبادالت اقتصادی 
دو کشور خواستار از سرگیری روابط اقتصادی و 
مبادالت ایران و روسیه از جمله برقراری پروازها 
و تردد کامیون های ترانزیتی دو کشور با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی شد.
رئیس جمهور همچنین عالقمندی ایران برای 

همکاری با روسیه در زمینه تولید واکسن کرونا 
را مورد تاکید قرار داد.

روحانــی در ادامه بــا قدردانــی از مواضع 
حمایتی روسیه در مجامع بین المللی درخصوص 
قطعنامه هــای مختلــف و همچنین مخالفت با 
اعمال تحریم هــای غیرقانونی علیه ملت ایران، 
اظهار امیــدواری کرد رایزنی های مشــترک و 
همکاری های دو کشــور در زمینه های مختلف 

بیش از پیش توسعه یابد.
پوتین:ازادامهرایزنیباتهران

برایحلوفصلموضوعاستقبالمیکنیم
رئیس جمهور روســیه در این تماس تلفنی 
که بیش از یک ســاعت به طول انجامید، ضمن 
تشــریح اقدامات این کشــور برای حل مناقشه 
قره باغ، خاطرنشان کرد: نگرانی های ایران از این 
بحران منطقه ای را درک می کنیم و عالقمند به 
همکاری با تهران برای حل و فصل این درگیری 

از مسیر مذاکره و گفت و گو هستیم.
»والدیمیر پوتین« تصریح کرد: مواضع ایران 
در مسائل منطقه از جمله بحران قره باغ از اهمیت 
باالیی برای ما برخودار است و از ادامه رایزنی با 
تهران برای حل و فصل موضوع استقبال می کنیم.

رئیس جمهور روســیه با بیان اینکه در وهله 
اول باید جنگ متوقف شود، گفت: درگفت و گو با 
مقامات آذربایجان و ارمنستان درمورد آتش بس 
از تاریخ 1۰ اکتبر به توافق رسیده ایم و امیدوارم 
با برقراری آتش بس زمینه برای گفت و گو و مذاکره 

فراهم شود.
پوتین مداخله کشــورهای ثالث و همچنین 
حضــور برخی گروه های تروریســتی در بحران 
قره بــاغ را برای منطقه خطرناک خواند و گفت: 
تالش همه ما همســایگان بایــد پایان دادن به 
جنگ و خونریزی و حل بحران از طریق گفت و گو 

و مذاکره باشد.
رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از این 
گفت و گــو با تاکید بر اینکه مواضع این کشــور 
درمورد برجام و تحریم های غیر قانونی علیه ایران 
روشن و شــفاف است، افزود: همواره با اقدامات 

غیر قانونی علیه ایران مخالف بوده ایم.
 پوتین با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
روابط اقتصادی و تجاری کشورها از جمله ایران و 
روسیه ابراز امیدواری کرد که با مهار کرونا سطح 
روابط دوباره به سطح قبل بازگردد و توافقات قبلی 

دو کشور اجرایی و عملیاتی شود.

روحانیدرگفتوگوبارئیسجمهورروسیهتاکیدکرد

اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از آتش بس در قره باغ

از پیکرشهید»حسننیکبافشاندیز«
شهدایدفاعمقدسروزشنبهباحضورجمعی
ازخانوادهشهداوبرخیمسئوالناستانیدر
گلزارشهدایبهشترضا)ع(مشهدبهخاک

سپردهشد.
مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: پیکر مطهر این 
شهید، به دلیل جلوگیری از تجمع عمومی و همچنین 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، پس از ادای احترام 
از محل حســینیه شهدا به سوی آرامگاه ابدیش در 

بهشت رضا)ع( مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.
مهدی طوریان افزود: پیکر شــهید »نیک باف 
شاندیز« پس از ۳۷ سال در تفحص منطقه عملیاتی 
والفجر شناســایی و با انجام آزمایش DNA تعیین 

هویت گردید.
وی ادامه داد: شهید »نیک باف شاندیز« در ۳۰ 
فروردین 1۳۳9 چشم به جهان گشود و ۲۴ فروردین 
1۳۶۲ در عملیات والفجر یک و در منطقه »شرهانی« 
شهرستان اندیمشک استان خوزستان به درجه رفیع 

شهادت نایل آمد.

پیکرشهیددفاعمقدس
درمشهدبهخاکسپردهشد


