
اخبار كشور

بازیگر  هالیوودی به خاطر برهنگی 
حضانت فرزندش را از دست داد

شارون اســتون بازیگر آمریکایی در روزهای گذشته گفت که 
سال ها قبل حضانت پسرش را به خاطر بازی در فیلمی با صحنه های 

دارای برهنگی از دست داده است.
به گزارش مشــرق، طبق گفته او قاضــی پرونده در آن دادگاه 
تصمیم گرفت به دلیل برهنگی در چنین فیلمی حضانت فرزندش 

را از او بگیرد.
استون می گوید بازی در آن فیلم سخت و ترسناک بود چرا که 

تمام مرزهای خود را کنار گذاشت.
توضیح مدیر تجسمی وزارت ارشاد 

درباره حاشیه های حراج تهران
مدیر تجسمی وزارت ارشاد ضمن حمایت از تقویت اقتصاد هنر 
در جریان برگزاری حراج های هنری تأکید کرد که مسئول رسیدگی 
به حاشیه هایی چون پولشویی در این حراجی ها نهادهای ناظر هستند 

و وزارت ارشاد نمی تواند به این حوزه ورود کند. 
به گزارش خبرنگار کیهان، عبدالرضا سهرابی، مدیرکل هنرهای 
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی با اهالی رسانه، 
درباره اقدامات این مرکز در ســال ۱40۱ گفت: امسال تعداد ۳۱۲ 
نمایشــگاه در نگارخانه ها به ۳۵۱ نمایشگاه در ۹ ماه و تعداد ۳۸۷ 
نمایشگاه در طول یک سال رسیده است. ضمن اینکه تعداد هشت 
نگارخانه نیز به بقیه نگارخانه ها اضافه شــده است. تمدید مجوز از 
عدد ۱4 در طول شش ماه به ۲۶ در طی نه ماه و ۵۸ در یک سال 
رسیده اســت. میزان صدور گواهی برای هنرمندان هم از عدد ۲۸ 
در طول شش ماه به 4۵ در طی ۹ ماه و 4۶ گواهی طی یک سال 
ثبت شده است. تعداد مجوز برای خروج آثار از کشور از تعداد ۱0۷۸ 
مجوز به ۱۷40 و در طول یک سال به ۲۳۸4 رسیده است. نهایت 
تعداد مخالفت با خروج آثار از عدد ۳0 باالتر نمی رود. غالب این آثار 
یا در داخل فروخته شــده است یا برای نمایشگاهی رفته که برای 
کشور ارزآوری جدی داشته است. در پاسخ گویی به هنرمندان برای 
خرید آثار یا برگزارکننده های نمایشگاه نیز ما زیر 4۸ ساعت پاسخ ها 
را آمــاده و به گمرک ارائه داده ایم. در برگزاری جشــنواره تعداد از 
۱۵ به ۲4 و ۳۱ رسیده است. تعداد مجوز تایید شده از عدد ۲ در 
شــش ماهه نخســت به ۵ در طی نه ماه و سپس ۱0 در طول یک 

سال رسیده است.
مدیرکل هنرهای تجســمی وزارت ارشاد در پاسخ به خبرنگار 
کیهــان درباره رد و بدل شــدن مبالغ نجومــی در حراج تهران و 
شــائبه هایی که نسبت به پولشــویی در این حراجی مطرح است، 
گفت: سیاســت کالن وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، حمایت از 
اقتصاد هنر اســت و یکی از بستر های گردش اقتصاد هنر، برگزاری 
حراج های هنری است. تاکنون دو حراج به فهرست حراج های سال 
آتی اضافه شــده است. همچنین شــورای خرید آثار تجسمی نیز 
در مرکز هنرهای تجســمی ایجاد شده تا بتوانیم تا حد امکان آثار 
هنرمندان را خریداری کنیم. اما درباره شائبه های موجود و ازجمله 
مسائل مربوط به پولشویی و ارقام رد و بدل شده، رسیدگی به این 
مسائل در حیطه وزارت ارشاد نیست و نهادهای نظارتی باید به آن 

رسیدگی کنند.
نظر گزارشگر اوکراینی درباره ایران

مراسم اختتامیه نخســتین دوره جشنواره رسانه ای صبح، روز 
یکشــنبه ۲۱ اسفند با حضور رئیس رسانه ملی، معاونان صداوسیما 
و همچنین برنامه سازان شبکه های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی 
سازمان صداوسیما و تقدیر از برترین های آثار شبکه های بین المللی 
برون مرزی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صداوسیما در 

جام جم برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، پیمان جبلی، رئیس رســانه ملی در 
این مراسم با تاکید براینکه استکبار جهانی طی فتنه پائیز امسال با 
شکست سختی رو به رو شد گفت: با توجه به شکست آمریکا و عواملش 
در فتنه های اخیر حاال آنها به جنگ ترکیبی، شــناختی و رسانه ای 
روی آورده اند و لذا ما باید در جنگ ترکیبی جایگاه خود را بشناسیم.
احمد نوروزی معاون برون مرزی سازمان صداوسیما هم در این 
آئین گفت: رسانه های معاونت برون مرزی صداوسیما تالش می کنند 
با تکیه بر دواصل راهبردی کنش گری و میدان داری در عرصه جنگ 

نرم ترکیبی و شناختی با دشمنان انقالب اسالمی وارد شوند. 
گفتنی اســت که در این مراســم از برگزیدگان آثار رادیویی و 
تلویزیونی شــبکه های برون مرزی سازمان صداوسیما که از میان 
۵۷0 اثر راه یافته به نخستین دوره جشنواره رسانه ای صبح انتخاب 

شدند در بخش های مختلف قدردانی به عمل آمد.
همچنین در بخشی از این مراسم از خانواده شهید سید فریدالدین 

معصومی از شهدای حادثه شاهچراغ شیراز تجلیل شد.
همچنین به گزارش ایســنا، جانی میلر، گزارشگر شبکه پرس 
تی وی در اوکراین که از او تقدیر شــد، در ســخنانی گفت: وقتی 
می خواســتم به تهران بیایم گفتند بسیار تهران خطرناک است اما 
وقتی آمدم چیزی که دیدم برعکس بود و این جاســت که کارکرد 
رسانه در شناساندن کشورها و دیدگاه های اصلی شان تاثیرگذار است.

رونمایی از کتاب مادر در قتلگاه پسر
آییــن رونمایی از کتاب متفاوت »قصه ننه علی« با حضور مادر 
شهیدان شاه آبادی و نویسنده کتاب آقای مرتضی اسدی و با حضور 
سه راوی برجسته کشوری حاج حسین یکتا، حاج حسین کاجی و 

حاج محمد احمدیان در یادمان شلمچه رونمایی شد.
در این مراسم معنوی که با حضور خیل کثیری از زائران شهدا در 
یادمان شلمچه برگزار شد، مادر شهیدان شاه آبادی به بیان خاطراتی 
از فرزندان خود پرداخت و در پایان سخنان خود همگان را به حمایت 

از رهبر انقالب توصیه کرد.
حســین کاجی در این جلسه زنده نگه داشتن عظمت خانواده 
شهدا مخصوصاً مادران شهدا را ضروری دانست و بیان کرد: تصویر 
بسیار معروف شهید علی شاه آبادی را بارها دیده ایم ولی کمتر کسی 
می دانســت که ۱۲ سال پیکر این شهید در همین شلمچه مفقود 
بوده و مادر این شهید سختی های عجیب و طاقت فرسایی متحمل 

شده است که گوشه ای از آن در کتاب آمده است.
محمد احمدیان از راویان دفاع مقدس نیز در این جلسه با بیان 
خاطراتی از شهدا، و چشم انتظاری مادران شهدا، اظهار داشت: وقتی 
کتاب »قصــه ننه علی« را خواندم به خود گفتم حتماً باید در این 
مراسم حضور داشته باشم و از این مادر با عظمت و بسیار صبور به 

سهم خود عرض ارادت خود را بیان کنم.
حســین یکتا از راویان برجسته کشور نیز طی سخنانی در این 
مراسم معنوی، اظهار داشت: این کتاب » قصه ننه علی« بی نظیرترین 
و متفاوت ترین کتابهای منتشر شده در حوزه مادران شهدا است که 
توصیه می کنم همه مخصوصاً بانوان و افرادی که دچار مشــکالت 

خانوادگی هستند این کتاب را حتماً بخوانند.
در پایان جلسه، آیین رونمایی از کتاب »قصه ننه علی« و تقدیر 

از مرتضی اسدی نویسنده کتاب برگزار شد.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد

اهتمام  دولت
برای تسریع در تصویب الیحه قانون برنامه هفتم توسعه كشور

عبداهلل گنجی:

آقای خاتمی!
امام)ره( اهل التقاط نبود

عبداهلل گنجــی در نامه ای به بیانیه محمد خاتمی عضو مجمع 
روحانیون مبارز تهران درباره ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 

همچنین سخنانش در حرم امام)ره( واکنش نشان داد.
عبداهلل گنجی فعال رسانه ای طی نامه ای به محمد خاتمی رئیس دولت 
اصالحات نوشــت: »هم در بیانیه و هم در سخنان خویش در حرم امام 
آورده اید »معتقدم برخــی انحرافات در زمان امام بود ولی بحمداهلل در 
اواخر عمر.... اصالح کردند.« همین تحریف امام کافی اســت که بدانیم 
تاریخ را طوری تفســیر می کنید که به جایی که االن ایستاده اید، معنا 
دهد. مصلحت ها و اضطرار زمان جنگ را انحراف می گویید؟ و معتقدید 
امام گفت ان شاءاهلل اصالح می کنیم؟و سپس حال را می کوبید که: »ما 
 چندان آثاری از تحقق ســخنان ایشــان را نمی بینیم« و می فرمایید،

» نمی دانیم باید به خاطر پیروزی انقالب جشــن بگیریم و خوشــحال 
باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده است، عزادار 
باشــیم« بدون تردید انحراف مدنظر شما عدم ورود برخی از همسویان 
شــما به قدرت اســت و همه معرکه گیری برای آن موضوعی است که 

نظارت استصوابی می خوانید.«.
وی در ادامه تصریح کرد: »نوشته اید »ولی اسالم در عرصه اجتماعی 
باید به صورتی باشد که با جمهوریت سازگار شود« و گفته اید »جمهوری 
یعنی همان که در دنیا هســت«، نه آقای خاتمی آن جمهوری آرمانی 
فرانسوی شما، ریشه اش در اومانیسم است. مردم ساالری امام درون دینی 
اســت. امام اهل التقاط نبود که اگر بود کلمه دموکراتیک را از مرحوم 
بازرگان می پذیرفت. امام جمهوری های غربی را در همان نوفل لوشــاتو 
طاغوت و فاسد می داند. اگر قرار است جمهوری مثل همه دنیا باشد یا 
اسالم بتواند با جمهوریت سازگار شود )نه بالعکس( که امام نمی فرمود: 
»اگر حکم رئیس جمهور توسط ولی فقیه تنفیذ نشود، حکومتش، حکومت 
طاغوت اســت.« امام به اراده مردم باور حتمی داشت اما خطوط قرمز 
جمهوریت در  اندیشــه او حدود الهی است و البته منافاتی ندارد، چون 
مردم مســلمان در امور فراسلیقه ای از اصول مشترکی پیروی می کنند. 

پس تا این جا انحراف از  اندیشه امام محرز است.«
این فعال رسانه ای در ادامه نوشت: »امام به شدت ضدلیبرالیسم بود؛ 
چهار بار فقط در نامه ۱۳۶۸/۱/۶ به آیت اهلل منتظری به لیبرال ها حمله 
می کند و به ایشان می گوید:»شما می خواهید بعد از من، حکومت را به 
لیبرال ها و از طریق آنهــا به منافقین بدهید« و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۳ 
می فرمایند:»من به آنانی که دست شان به رادیو و تلویزیون و مطبوعات 
می رســد و چه بسا حرف های دیگران را می زنند، صراحتاً اعالم می کنم 
تا من هستم، نخواهم گذاشــت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد« اما 
انحــراف آنجا بود که دو نفر از اعضــای حزب کارگزاران – اصالح طلب 
-رســماً حزب خود را لیبرال اعالم کردند و عبدالکریم سروش نیز آنان 
را ستود.باز تأکید می کنم شما و دیگران مخیر به انتخاب هر  اندیشه ای 
هستید، اما با این وصف امام را رها کنید، ما هم از شما تشکر می کنیم. 
شــما معتقدید اگر تالزم دین و آزادی رخ دهد، این دین است که باید 
عقب نشــینی کند. حال یک عبارت از امام نشان دهید که معتقد باشد 
در اســالم احتمال تالزم دین و آزادی وجود دارد. آن آزادی که با دین 
تالزم می کند، آزادی غربی اســت. آزادی مدنظر امام زائیده خود دین 

است. شما کجا و امام کجا؟« 
گنجــی در ادامه خطاب به رئیس دولت اصالحات نوشــت: »آقای 
خاتمی! جنابعالی و دوستان حوزه فکری اصالحات هنوز اصرار بر اجرای 
بدون تنازل قانون اساسی دارید، اما حقیر قسم جالله می خورم، شماها 
اصل ۵۷ قانون اساسی )والیت مطلقه فقیه( را نه در عرصه نظر و نه در 
عرصه عمل قبول ندارید و هزاران ســند از امثال تاج زاده تا علوی تبار و 
حجاریان و... برای آن وجود دارد. شــما البد سند تأمالت راهبردی پنج 
ســاله حزب مشــارکت در پاییز ۱۳۸۷ را خوانده اید که والیت فقیه را 
یکه  ساالری در مقابل مردم ساالری می داند و مشروعیت نظام مدنظر امام 
را از طریق مشروعیت سه گانه مارکس وبر تفسیر می کند. البد می دانید 
که وقتی چپ ها اصالح طلب شــدند و سیاســت ورزی را با روشنفکری 
درهــم آمیختند،  هابرماس را جایگزین امام کردند و در ســال ۱۳۸۱ 
تحت لوای دولت جنابعالی، او را به تهران آوردند و »زیست  جهان« او را 
کپی به »زیست مسلمانی« کردند و »حوزه عمومی« را در مقابل نظام، 
مفهوم  سازی کردند و جنبش های اجتماعی مکتب فرانگفورت را تئوریزه 
می کردند. در این مختصر نمی گنجد اما صالح دانستید پیغام بدهید تا 
اســناد را خدمت بفرستم که چطور  هابرماس پدر فکری نئوچپ ها شد 
و شــیفته او شــدند و دهها نفر درباره او سخن گفتند و من جمع آن را 

دارم. این بود خط امام؟«
وی در پایان همچنین در بخش پایانی نامه خود خطاب به خاتمی 
تاکیــد کــرد:» در پایان توصیه می کنم به این جمع بندی برســید که 
اصالحــات، یک جنبش اجتماعی- روشــنفکری اســت یا یک جریان 
سیاسی در ایران است؟ آن گاه شاید این پرسش، پاسخ داده شود که چرا 
اصالح طلبان مرحومه مهســا امینی را کشته دانستند، حادثه شاهچراغ 
و ایــذه را بر گردن نظام  انداختند، مســمومیت دانش آموزان را به نظام 
نسبت دادند و برای نیکا شا کرمی، سارینا اسماعیل زاده و دختر اردبیلی 

هشتگ کشته زدند؟«

بازدید مدیركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
از سرپرستی كیهان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از دفترسرپرستی روزنامه کیهان در استان چهارمحال 

و بختیاری دیدن کرد.
در این دیدار که سرپرســت معاونت امور فرهنگی ، مطبوعات و رسانه ، 
کارشناس امور مطبوعات و آگهی ها و مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری نیز حضور داشتند ابتدا سرپرست و 
خبرنگار روزنامه کیهان در استان با اظهار قدردانی از حضور ایمان شمسایی 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و همراهان ایشان در این دفتر، 

گزارشی از فعالیت های این سرپرستی را ارائه کرد.
 ایمان شمسایی از حضور خود و هیئت همراه در دفتر سرپرستی کیهان 
ابراز خرسندی کرد و گفت: حضور در دفاتر سرپرستی روزنامه های سراسری 
و نشریات استانی در استان های کشور و اطالع از فعالیت ها و عملکرد آنها در 
امر آگاهی بخشی و شفاف  سازی به مردم و مسائل ، مشکالت و نیازهای شان 

بسیار مغتنم است.
شمســایی در پایان دیدار خود از دفتر سرپرســتی کیهان در دفترچه 

یادبود این دفتر، متنی به شرح زیر نوشت و امضا کرد:
بسمه تعالی

»روح و اصالت رسانه و مطبوعات و تاریخ انقالب اسالمی و زیبایی های 
حرفه شریف خبرنگاری را در دفتر باصفای کیهان در شهرکرد دیدم«.

صبر و تقوا، راهکار مبارزه با دشمنان
»ای کسانی که حقیقتا ایمان به خدا دارید )در برابر مشکالت 
و دشمنان( صبر و استقامت کنید و )بر دین خدا ثابت قدم باشید 
و در مقابل دشــمن نیز( سرسختانه مقاومت کنید و )استقامت 
دشمن را با استقامت و اتحاد خودتان بشکنید( و )با حفظ آمادگی 
جنگی و با تمام توان و تجهیزات نظامی( از مرزهای کشور مراقبت 
و مرزبانــی کنید و )در همه امورات زندگی فردی و اجتماعی و 
خانوادگی و بندگی خدا( تقوا را پیشــه کنید که )در این صورت( 

به رستگاری حقیقی می رسید.«
آل عمران- ۲۰۰

در پرتو وحی

شهید مدافع حرم، علی امرایی)ره(: نمی دانم چرا به دلم 
افتاده که از این سفر سالم بر نمی گردم و دلم برای حرم 
حضرت رقیه)س( و حضرت زینب)س( خیلی تنگ است.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید 
قانون  برای تســریع تصویب الیحه  اهتمام   بر 
برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر کرد این الیحه، 
در جلسات فوق العاده در هفته جاری به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور بررسی و جهت ارسال 

به مجلس شورای اسالمی نهایی شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه بعد از ظهر 
دیروز یکشــنبه هیئت دولت با تاکید بر اهتمام  برای 
تسریع تصویب الیحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، 
مقرر کرد الیحه ارائه شــده از سوی سازمان برنامه و 
بودجه به هیئت دولت، در جلسات فوق العاده در هفته 
جاری به ریاســت معاون اول رئیس جمهور بررسی و 

جهت ارسال به مجلس شورای اسالمی نهایی شود.

رئیس جمهور با اشــاره به محوریت سیاست های 
کلی ابالغی مقام معظم رهبری و نیز نظرات کارشناسی 
در تدویــن و تنظیم برنامه هفتم توســعه، بر اهمیت 
بهره گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان بخش های 
مختلف در جریان بررسی و تصویب آن نیز تاکید کرد 
و افزود: بهره گیری از این نظرات موجب می شود نتیجه 
کار، برنامه ای جامع، پیشرو و کارآمد در راستای ترسیم 

نقشه راه آینده دستگاه های اجرایی باشد.
تاکید بر ضرورت تسریع در اجرایی کردن توافقات 

رؤسای جمهور ایران و ازبکستان
آیت اهلل رئیسی همچنین دیروز یکشنبه در دیدار 
»بختیــار ســعیداف« سرپرســت وزارت امور خارجه 
ازبکســتان که همراه با وزیر راه و ترابری این کشور به 

تهران ســفر کرده است، ضمن تاریخی توصیف کردن 
روابط دو کشور تصریح کرد: اگر چه ایران و ازبکستان 
اقدامات خوبی برای توســعه روابط انجام داده اند، اما با 
توجه به ظرفیت های متقابل، باید با تالش بیشتر سطح 

روابط را ارتقا داد.
رئیس جمهــور تقویــت سیاســت همگرایــی با 
کشورهای همسایه را از رویکردهای مهم دولت مردمی 
و عدالت گرا برشمرد و با اشــاره به سفر اخیر خود به 
ازبکســتان، از وزرای مربوطه خواست در روند اجرایی 
شدن توافقات دو رئیس جمهور در حوزه های فرهنگی 
و اقتصادی، به ویژه در بخش هــای تجاری، ترانزیت و 

کشاورزی تسریع کنند.
»بختیار ســعیداف« سرپرست وزارت امور خارجه 

ازبکســتان نیز در این دیدار با بیان اینکه کشــورش 
بــه دنبال تقویت همه جانبه روابــط خود با جمهوری 
اســالمی ایران است، به مشــترکات تاریخی و روابط 
عمیق تمدنی و فرهنگی دو کشــور و دو ملت اشــاره 
کرد و سفر آیت اهلل رئیسی به سمرقند را باعث گشوده 
شدن صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو کشور دانست.

وی با اشــاره به توافقــات صورت گرفتــه با ایران 
برای توســعه و تقویت فعالیت های کمیسیون مشترک 
همکاری هــای اقتصادی و برگزاری همایش تجاری بین 
دو کشــور و همچنین مذاکرات صورت گرفته در جهت 
بهره گیری از کریدورهای مشترک تأکید کرد: ازبکستان 
 همه تالش خود را برای اجرایی شدن توافقات حاصله به کار

خواهد گرفت.

بهره برداری از طرح آبرســانی روســتایی 
شهرستان رامشیر توسط قرارگاه منطقه ای کربال 
نیروی زمینی سپاه و مشارکت آبفای خوزستان 
با حضور جمعی از مردم و مسئوالن برگزار شد.
در مراسمی با حضور جمعی از مردم و مسئوالن، 
بهره برداری از طرح آبرســانی روســتایی شهرستان 
رامشیر توسط قرارگاه منطقه ای کربال نیروی زمینی 

سپاه و مشارکت آبفای خوزستان برگزار شد.
در مرحله نخســت اجرای این طــرح در بخش 

مشــراگه شهرستان رامشیر بیش از ۵ هزار خانوار در 
۱0 روستا از آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی برخوردار 
شــدند و همزمان مرحله دوم ایــن طرح با عملیات 
آبرسانی به ۱۸ روستای دیگر دارای تنش آبی در این 

منطقه برگزار شد.
مرحله نخست این طرح جهادی با ایجاد بیش از 
۷0 کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع و همچنین 
راه اندازی ایســتگاه پمپاژ با هدف رفع مشــکالت در 
روستاهای دارای تنش آبی بخش مشراگه رامشیر به 

بهره برداری رسید و روستاهای مسلمیه، غدیر سبع، ام 
الخثی علیا، ام الخثی سفلی، فرهه، عسیف، ام الخثی 
سفلی، تل اسود، عگله زویهد و چای سودان از مزایای 

این طرح برخوردار شدند.
 به گزارش فارس، ســردار محمدرضا حسن زاده 
معاون ســازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی 
سپاه در آیین بهره برداری از این طرح گفت: آبرسانی به 
روستاهای دارای تنش آبی در استان خوزستان بخشی 
از برنامه کالن سپاه و نیروی زمینی در کل کشور است.

وی افزود: در چارچــوب این برنامه کالن که 
در قالب طرح جهادی قرارگاه امام حسن مجتبی 
در اســتان های مختلف کشور در حال اجرا است، 
آبرســانی به بیش از ۲0 هزار روســتا در مناطق 
دور دســت و فاقد آب شــرب ســالم و یا دارای 
تنش آبی کشور هدف گذاری شده است که امروز 
شاهد به ثمر نشســتن یکی از مراحل این طرح 
در روســتاهای مشراگه شهرستان رامشیر استان 

خوزستان هستیم.

طرح آبرسانی نیروی زمینی سپاه در روستاهای رامشیر خوزستان
به بهره برداری رسید

امیرعبداللهیان با بیان اینکه »اگر همه چیز 
از طرف آمریکایی خوب پیش برود، فکر می کنم 
در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان نیز خواهیم 
بود« گفت: ما این پرونده را یک پرونده کامال 
انسانی می دانیم و زمینه اجرای آن اکنون فراهم 

شده است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران دیروز یکشــنبه ۲۱ اســفندماه در 
گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما درباره مذاکره برای 
رفع تحریم ها نیز اظهار داشت: در موضوع لغو تحریم ها 
همچنان تبادل پیام با طرف آمریکایی جریان دارد. در 
موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به 
توافقی در روزهای اخیر دست یافتیم و اگر همه چیز 
از طرف آمریکایی خوب پیش برود، فکر می کنم در 

کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان نیز خواهیم بود.
وزیــر خارجه با بیان اینکه ما این پرونده را یک 
پرونده کامال انســانی می دانیم، افزود: از مارس سال 
گذشــته در این رابطه یک سندی بین ما و آمریکا 
به صورت غیرمســتقیم به امضا و تایید رســید، اما 
زمینه اجرای آن اکنون فراهم شــده است. از نظر ما 
همه چیز آماده است، طرف آمریکایی در حال آخرین 

هماهنگی های فنی خود قرار دارد.
جمع بندی گفت وگو برای رفع تحریم ها

 در دسترس است
وی همچنین گفت: معتقد هســتیم جمع بندی 
گفت وگو برای رفع تحریم ها در دسترس است. برای 
ما رفع اتهام بی اساس از ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی یک مسئله مهم و یکی از خطوط قرمز ما 
قلمداد می شود. در سفر اخیر آقای رافائل گروسی به 
تهران پیشرفت خوبی حاصل شد و االن یک همکاری 
نیرومندی بین سازمان انرژی اتمی و آژانس جریان 

دارد کــه نتیجه این همکاری تاثیر خیلی خوبی در 
جمع بندی مذاکرات خواهد داشت.

وزیر خارجه در عین حال بیان کرد: من به عنوان 
مسئول دستگاه دیپلماسی در ارسال پیام ها به مقامات 
آمریکایی گفتم که مقامات آمریکایی در اتخاذ تصمیم 
نهایی جرأت و جســارت الزم را تاکنون نتوانسته اند 
از خودشــان به نمایش بگذارند. در حالی که طرف 
ایرانی با عقالنیت، ابتکار و شــجاعت خیلی شفاف و 
روشن در میز مذاکره غیرمستقیم ایده های رو به جلو 

را مطرح کرده است.
وی گفت: با توجه به آنچه گذشته زمینه خوبی 
برای رســیدن به جمع بندی گفت وگوهای طوالنی 
ماه های گذشــته وجود دارد. در مسیر دیپلماسی و 
مذاکره به خوبی قرار داریم و امیدواریم هرچه زودتر 
نتیجه ای که مطلوب اســت بــا رعایت کامل منافع 

ملت مان حاصل شود.
واشنگتن: بی وقفه برای آزادی سه آمریکایی بازداشتی در ایران 

در تالشیم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 
در سخنانی گفت که این کشور بی وقفه در تالش برای 
آزادی سه شــهروند آمریکایی است که در ایران در 

بازداشت قرار دارند.
»ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
روز یکشــنبه به تالش این کشــور برای آزاد سازی 
شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران خبر داد.

وی در ســخنانی گفت: »ما بی وقفه برای آزادی 
سه آمریکایی که به ناحق در ایران بازداشت هستند 

در تالش هستیم«.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: »تا زمانی که این 
افــراد به جمع عزیزان خود بپیوندند، تالش خود را 

متوقف نخواهیم کرد«.

با این وجود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
حصول توافق برای آزاد سازی سه زندانی آمریکایی 

در ایران را رد کرد.
این در حالی اســت که دیروز عصر وبگاه شبکه 
»العربیه« در توئیتی مدعی شد که قرار است در ازای 
آزادی سه شهروند آمریکایی توسط ایران، سه کشور 
عراق ، ژاپن و کره جنوبی دارایی های مســدود شده 

ایران را آزاد کنند.
دیدار وزیر خارجه بالروس با امیرعبداللهیان

»سرگئی آلینیک« وزیر خارجه بالروس که در 
آستانه سفر »الکســاندر لوکاشنکو« رئیس جمهور 
بالروس به تهران سفر کرده، بعدازظهر دیروز یکشنبه، 
۲۱ اســفندماه با حضور در محل وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران مورد استقبال رسمی حسین 

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه قرار گرفت.

پس از آن وزرای خارجه دو کشــور بر ســر یک 
میز به گفت وگو درباره مناسبات دوجانبه و تحوالت 

منطقه ای و بین المللی پرداختند.
سرگئی آلینیک به مناســبت چهل وچهارمین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در پیامی به 

امیرعبداللهیان تبریک گفته بود.
قرار است الکســاندر لوکاشنکو رئیس جمهور 
بــالروس به منظــور انجام ســفری دو روزه و در 
پاسخ به دعوت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی امروز 

وارد تهران شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی چهارم آبان ماه ســال 
جاری میزبان »والدیمیر ماکی« وزیر خارجه فقید 
بالروس در تهران بود. والدیمیر ماکی وزیر ســابق 
خارجه بالروس پنجم آذرماه ســال جاری در سن 

۶4 سالگی درگذشت.

امیرعبداللهیان: زمینه اجرای تبادل زندانیان با آمریکا فراهم است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به 
مسقط با وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه این 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.
علــی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران که به منظور برگزاری کمیته 
مشورت های سیاسی به مسقط سفر کرده است، روز 
گذشته با سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان و 
همچنین شیخ خلیفه الحارثی معاون وزیر خارجه 

عمان دیدار و گفت وگو کرد. 
گفتنی اســت وزرای امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و سلطنت عمان نیز روز جمعه ۱۹ 
اســفند ماه به صورت تلفنــی گفت و گو کردند.در 

گفت وگــوی تلفنی وزرای امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و سلطنت عمان، بدر السید البوسعیدی 
ضمن ابراز خرســندی از توافق شــکل گرفته بین 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی، از طرف 
خود و دولت عمان به وزیر امور خارجه کشــورمان 
تبریک گفت و امیرعبداللهیان نیز از تالش های قبلی 
عمان در زمینه حصول توافق بین جمهوری اسالمی 

ایران و عربستان سعودی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش فارس، ۱۶ تیرماه سال جاری نیز علی 
باقری به منظور دیدار و  گفت وگو با مقامات عمانی 
به مسقط سفر و در این سفر با بدر البوسعیدی وزیر 

خارجه عمان دیدار و گفت وگو کرده بود.

سفر علی باقری به مسقط و رایزنی با مقامات عمانی

بدحالی  کارگــروه حقیقت یاب  رئیس 
دانش آموزان گفت: با پیگیری های انجام شده 
توسط دستگاه های امنیتی و برخورد با بعضی 
از عامالن، آمار مسمومیت دانش آموزان رو 
به کاهش و این موضوع امیدوارکننده است.

به گــزارش خبرگزاری تســنیم، حمیدرضا 
کاظمی در تشــریح دومین نشســت کارگروه 
ویژه حقیقت یاب بدحالی دانش آموزان از حضور 
مســئوالنی از نیروی انتظامی، وزارت کشــور، 
اطالعات، آموزش  و پرورش و بهداشــت در این 
نشســت خبر داد و اظهار داشت: این جلسه در 
پی دستور رئیس مجلس در نشست علنی دیروز 
به چهار کمیســیون تخصصی یعنی بهداشت و 
درمان، آموزش و تحقیقات، امور داخلی و شوراها 
و امنیت ملی برای پیگیری جدی مسئله بدحالی 
دانش آموزان در کشور و ارائه گزارش آن به مردم 

در صحن علنی برگزار شد.
کاظمی ادامه داد: دستگاه های حاضر گزارشی 
را از آخرین وضعیت بررسی این موضوع و اقدامات 
انجام شده ارائه کردند و براساس این گزارش ها، 
تعدادی از عامالن این موضوع دستگیر شدند تا 
بتوان به صورت دقیــق آمران و عامالن اصلی را 

شناسایی و به مردم معرفی کرد.

وی افزود: با پیگیری ها و اقدامات انجام شده 
توسط دســتگاه های امنیتی و برخورد با بعضی 
از عامــالن در برخی اســتان های کشــور، آمار 
بدحالی ها در کشــور رو به کاهــش بوده و این 

موضوع امیدوارکننده است.
عضو کمیســیون امور داخلی و شــوراهای 
مجلــس با یادآوری اینکه بخش عمده ای از این 
اقدامات به منظور ایجاد رعب و وحشت در کشور 
بوده اســت، گفت: مردم باید بدانند دشــمنان 
اقداماتی در ســطح محدود انجــام می دهند و 
به دنبال ایجاد رعب و وحشت در بین دانش آموزان 
و مدارس هستند که با تالش دستگاه های امنیتی 
و انتظامی ســرنخ هایی از مسببان و عامالن به 
دست آمده و پس از اتمام بررسی ها نتیجه نهایی 

را به مردم اعالم خواهیم کرد.
بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل بدحالی دانش آموزان

در ۱۱ استان دستگیر شدند
پیش از این وزارت کشــور شامگاه شنبه در 
بیانیه شــماره 4 خود اعالم کــرده بود: »در پی 
اطالع رسانی های قبلی باموضوع وقوع رخدادهایی 
در بعضی از مدارس و ایجاد عوارضی در تعدادی 
از دانش آمــوزان کشــور الزم اســت به اطالع 
مردم شــریف برسانیم که با تالش ها و همکاری 

دســتگا ه های اطالعاتی، انتظامی و تخصصی به 
نتایج دیگری دســت یافته ایــم که جهت تنویر 

افکار عمومی اهم آن به اطالع رسانده می شود:
۱- طبــق آخریــن گزارش هــا دریافتی در 
استان های تهران، قم، زنجان ، خوزستان همدان، 
فارس ، گیالن، آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی ، 
کردستان و خراسان رضوی بیش از ۱00 نفر از 
عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس شناسایی ، 
دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند. بررسی اولیه 

نشان می دهد:
الف( تعدادی از این موارد، مشتمل بر افرادی 
است که از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف 
تعطیلی کالس درس وتحت تاثیر فضای روانی 
ایجادشده دست به اقداماتی نظیر استفاده از مواد 
بدبــو و بی خطر و... زده  اند که ضمن تذکر الزم، 
تحقیقات قانونی از این دســته از افراد تاحصول 

اطمینان و کسب نتیجه نهایی ادامه دارد.
ب( در بیــن دستگیرشــدگان افــرادی با 
انگیزه هــای معاندانه و بــا هدف ایجاد رعب و 
وحشت در مردم و دانش آموزان و برای تعطیلی 
مدارس و ایجاد بدبینی نســبت به نظام وجود 
دارنــد که تحقیقات از این افــراد جنایتکار از 
جمله کشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان های 

تروریستی منافقین و... مورد تحقیق و بررسی 
است.

۲- الزم است تاکید شود به دلیل سوءاستفاده 
معاندیــن از این قبیل اقدامــات که متفاوت با 
گذشــته اســت، دانش آموزان از انجام آن اکیدا 
خودداری کنند زیرا ابالغ شده است برابر قوانین 
توسط مراجع ذی ربط با فرد خاطی برخورد شود.

۳- خوشبختانه از اواســط هفته گذشته تا 
امروز تعداد رخداد های مدارس روند کاهشــی 
چشمگیری را داشــته است و گزارشی از وجود 

دانش آموزان بدحال گزارش نشده است.
4- همان گونــه که وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کرده است، فعالیت آموزشی به طور متعارف 
و مســتمر در حال انجام است. به اولیای محترم 
توصیه می شــود که به منظور جلوگیری از افت 
تحصیلی فرزندان خود با متولیان امر آموزشــی 
و تربیتی فرزندان تــان و در برپایی کال س های 
درســی، همکاری کامل داشــته باشند. بدیهی 
اســت مدیران و معلمان محترم با دانش آموزان 

غایب برابر مقررات آموزشی رفتار خواهند کرد.
۵- مراکز فوریت های اورژانس دانش آموزی 
به شماره ۱۵۷0 جهت مشاوره به والدین محترم 

و دانش آموزان عزیز آماده پاسخگویی است.«

کاهش آمار مسمومیت ها با ورود دستگاه های امنیتی

سرشبکه های بدحالی دانش آموزان در حال شناسایی هستند


