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پنجشنبه  ۳آذر ۱۴۰۱
 ۲۹ربیعالثانی  - ۱۴۴۴شماره ۲۳۱۷۶

اخبار كشور

درمکتب امام

در فکر حکومت بزرگ اسالمی باشید

بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمى باشند و اين شدنى است،
چرا كه بســيج تنها منحصر به ايران اســامى نيست ،بايد هستههاى مقاومت را در تمامى
جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.
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توگو
شمشیر دولبه تهدید و گف 
برای آزادی آشوبگران
دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
به دنبال بازداشت و احضار برخی اشخاص منتسب به سینما که از اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر
حمایت کرده و اقدام به قانونشکنی در مأل عام نموده بودند ،برخی مدعیان اصناف سینمایی طی بیانیهای
برای تداوم رفتار غیرقانونی بازداشــت شدگان ،تهدید به اعتصاب و تحصن کردند ،اما یکی از رؤسای همین
توگو شد!
حضرات که خود همواره در پستهای مدیریتی یا مشابه آن در این مملکت قرار داشته ،خواستار گف 
در اردیبهشــت  1360گروهک تروریســتی منافقین طی نامهای به امام خمینی ،ضمن مظلومنمایی و
درخواست اجازه برای مالقات امام ،انقالب و نظام و مردم را تهدید به قیام مسلحانه نموده بود!
حضرت امام در پاسخ نامه منافقین فرمودند:
« ...در آن نوشتهای که نوشتید ،در عین حالی که اظهار مظلومیتهای زیاد کردهاید ،لیکن باز ناشیگری
کردید و تهدید به قیام مســلحانه کردید .ما چه طور با کســانی که میخواهند بر ضد اســام قیام مسلحانه
بکنند میتوانیم تفاهم کنیم؟»...
امام در ادامه فرمودند:
« ...شما به قوانین اسالم سر بگذارید ،گردن فرو بیاورید ،کشور اسالمی همه شما را میپذیرد ...و من هم
که یک طلبه هستم با شما حاضرم که ...در دهها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم ...حاال هم به موجب
احکام اسالم به شما نصیحت میکنم ،شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمیتوانید کاری انجام بدهید...
برگردید به دامن اسالم»...
اگرچه این مدعیان امروز اساسا در حد و قواره منافقین آن زمان نیستند اما ادعاهایشان چندان تفاوتی
ندارد! منافقین در آن زمان ،خود را جدیترین و موثرترین نیروی انقالبی تاریخ ایران میدانستند که گویا همه
ملت ایران پیرو آنها هستند ،درحالی که کلیت به اصطالح مبارزاتشان از چند ترقه بازی و تعدادی ترور کور
فراتر نمیرفت و سرانجام در مقابل سیل خروشان ملت نتوانستند بایستند.
امروز هم جناب همیشه مدیر سینمایی در مصاحبهای ادعا کرده است:
« ...ســینما همواره نقش اجتماعی جدی -حداقل در کشــور ما -داشته (!) ...نقش هنرمندان در مسائل
اجتماعی جدی بوده است .این را هم من نمیگویم ،بلکه تحقیقات نشان میدهد که هنرمندان همواره جزو
سه یا چهار قشر او ل مرجعیت جامعه در سه دههی گذشته بودند!»...
اما براساس آماری که در دی ماه  1397برروی وب سایت مرکز آمار ایران قرار گرفت ،تنها حدود  7تا 8
درصد جمعیت ایران تماشاگر این سینما (و همان نقش به اصطالح جدی اجتماعی!) بودهاند؛ یعنی براساس
همین آمار 92 ،درصد مردم این ســرزمین حتی در دوران پیش از کرونا ،اساســا مخاطب سینمای ایران به
حساب نیامده و آثار دستاندرکاران آن را ندیدند!
در بخش دیگری از همان مصاحبه ،جناب مدیر دائم المشــغول هنر و ســینمای ما اظهار داشــته که
هنرمندانش در مقاطع مختلف درباره موضوعات معضل جامعه ایران ،فیلم ساختند ولی متاسفانه توجهی نشد!
به راستی طی این سالها کدام فیلمها درباره واقعیات جامعه ایران ،ساخته شدند؟ اگر واقعا چنین است،
پس چرا براساس آمار ذکر شده مردم از سالنهای سینماگریختند؟!
در اواخر سال  1396در گزارش «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری» از جشنواره فیلم فجر
سی و ششم ،درباره انعکاس واقعیات جامعه ایرانی در آثار آن جشنواره چنین آمده بود:
« ...تصویر «جامعه ایران» در مجموع فیلمهای جشنواره فجر  ،96تصوی ِر جامعهای «درهم»« ،بینظم»،
«در آستانه اضمحالل» است و در آن «تضاد طبقاتی» با بیانی سطحی ارائه شدهاست»...
نکته قابل توجه این که گزارش فوق مربوط به سالهایی است که از قضا دوستان همین جناب مدیر تحت
عنوان دولت تدبیر و امید ،کلیه ســر رشــته امور را در دست داشته و البته نه فقط در آن دوره بلکه در طی
سالهای قبل هم از سفره گشاد دولتهای مدعی سازندگی و اصالحات و حتی دولت دهم نیز متمتع شدند.
همچنین درباره حضور برخی از فیلمهای این ســینما در جشــنواره کلن سال  ،2017وب سایت رادیو
آلمان (دویچه وله) در 29ماه مه همان سال نوشت:
« ...از فیلمهایی که در این دوره از جشنواره به نمایش در آمدند ،فیلمهای اجتماعی سرانجام به فاجعه
خانوادگی ختم میشدند؛ کمدیهای شاد و سبک نیز دست آخر به مصیبت و ماتم رسیدند»...
وب سایت رادیو فرانسه ( )rfiنیز در  28مه  2017به فضای فیلمهای فستیوال یاد شده ،اشاره داشت:
« ...فضای بسیاری از این فیلمها ،مثل سال گذشته تیره ،ناامیدکننده ،مالل انگیز و در مواردی خشن و
مازوخیستی بود .شاید به این دلیل...تنها چند ده نفر در سالن حضور داشتند و تعدادی نیز به عنوان اعتراض
آشکار ،سالن را ترک گفتند»...
اما نشریه گاردین ،دو سال واندی قبل از آن ،آثار به اصطالح اجتماعی در سی و سومین جشنواره فیلم
فجر ،را اینگونه ارزیابی کرد:
«...اغلب آثار ســینمایی در این دوره ،محتوایی مملو از خیانت ،اعتیاد ،بارداری و روابط جنســی دارند...
قصههایی از طالق ،سقط جنین و خیانت که در ویالهایی محصور در استخرهای آبی رنگ و باغهای مجلل
روایت میشود»...
سال بعد از آن نیز ( BBCرسانه سلطنتی بریتانیا) در تفسیری درباره سینمای ایران نوشت:
«...فیلمهای ایرانی ...آثاری شدهاند مملو از پرخاش و خشونت ،هیستری و دیگرستیزی و رسوخ نابسامانی
در تمام وجوه زندگی»...
اما حتی  BBCهم علی رغم تمامی تبلیغات سرســام آور و غرضورزانه اش علیه مردم ایران و انقالب
و نظام اســامی ،وقتی خبرنگارش به ایران آمد و اوضاع جامعه ایرانی را مشــاهده کرد ،به قول معروف آش
سینمای ایران را آن قدر شور دید که صدایش در آمد و در همان تفسیر اضافه نمود:
«...بــا ایــن وجود ،صحنه زندگی اجتماعی ایران با تمام تنگناهــای نفسگیرش هنوز از جنب و جوش
همیشــگی برخوردار است و مثل همیشه خوشیها در کنار ناخوشیها حضور دارند .پس چطور میشود که
سینمای ایران چنین به سیم آخر زده و در ناامیدی محض غوطه خورده است!!»...
توگو گفته است:
شگفت آنکه جناب ریاست مستمر حوزه هنر و سینمای ما در همان گف 
« ...وقتی کارنامه هنرمندان را بررسی میکنیم -به گواه آثارشان -میبینیم که آنها بیشتر متوجه موقعیت
و مسائل اجتماعی بودند ،بیشتر آیندهنگر بودند و به موضوعهای امروز اشاره داشتند!»...
البته این نوع ادعای آینده نگری ،تماشاگر حرفهای سینما را به یاد آینده نگری از نوعهالیوود میاندازد که
در مواردی مانند « 11سپتامبر» و «اشغال عراق» و «برجام» و «اغتشاشات  »98به آن نسبت داده شد ،در حالی
که براساس اسناد منتشره منابع غربی ،در واقع هیچگونه آیندهنگری صورت نگرفته بود بلکه به دلیل حضور
رؤسای کمپانیهایهالیوودی در مراکز تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی و نظامی ایاالت متحده ،آنها در واقع
آنونس یا تیزر برنامههای طراحی شده آن مراکز برای وقایع یاد شده را به صورت فیلم و سریال پخش نمودند!
اشــتباه نشــود ،خدای ناکرده مقصود این نیست که دوستان مدعی سینما در ایران هم فی المثل برای
برخی حوادث اتفاقیه در این ســرزمین برنامهریزی کردهاند ،خیر! این دوستان اساسا در این حد و قواره هم
نیســتند!! بلکه منظور این اســت که برنامهریزی طراحان غربی را (البته بنا به سواد و کارآییاندک خود) ،به
گونهای دست و پا شکسته و نیم بند اجرا نمودند!
مثال نتانیاهو در ســخنرانی  11ســپتامبر  2002خود در جمع کمیته صلح آمریکایی اظهار داشته بود:
«بایستی با فیلمها و سریالهایی به ایران حمله کنید که به نوعی سبک زندگی غربی را القاء کند مثل روابط
بیبند و بار دختران و پســران ،خانههای پر زرق و برق ،روابط نامتعارف زن و مرد و »....و یا در فرمولی که
ســازمان  CIAپس از جنگ جهانی دوم ،برایهالیوود تدوین کرد ،اســاس تولید فیلمها را بر تبلیغ و ترویج
سبک زندگی غربی قرار داد و...
و در کمال تاســف در اینجا برخی حضرات به اصطالح ســینماگر و هنرمند به ســخیفترین وجه این
رهنمودها و فرمولها را به اجرا درآوردند و بعضی از جمله جناب مدیر همیشــه مدیر ما هم آن را به عنوان
«آینده نگری جدی اجتماعی» محسوب کردهاند!!
جناب مدیر فوقالذکر در ادامه مصاحبه ،از برخی به اصطالح سینماگران یاد نموده که بازداشت شده و
حتی نام یکی از آنها را هم ذکر کرده که ماجرایش به قضایای فتنه  88باز میگردد اما اخیرا به دلیل امضای
یک بیانیه ضدامنیتی ،حکم قبلی اش که هیچ گاه اجرا نشده بود را به جریانانداخت!
آیا جناب مدیر که کلی هم ادعای قانونمداری و قانون دانی دارد ،مطلع نیست ،افرادی که علنا و رسما
اعضای نیروهای مسلح کشور را به سرپیچی و خودداری از انجام وظایف قانونی فراخوانند،در واقع ،به امری
غیرقانونی و اغتشاش و آشوب دعوت نموده و براساس ماده  ۵۰۴قانون «مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای
بازدارنده» مستوجب مجازات قطعی هستند؟!
آیا ایشان نمیداند در هرکشوری ایستادن در مقابل نیروهای نظامی و انتظامی و حمایت از آتشزدن و
تخریب و قتل و سربریدن و پوست کندن و سوزاندن و وارونه جلوه دادن واقعیات و دمیدن در بوق گروهکهای
تروریستی و تجزیهطلب (که با بیانیههای مکرر ،اعمال تروریستی و اهدافشان را اعالم کرده و میکنند) جرم
محسوب شده و ربطی به هنرمند و سینماگر بودن ندارد؟!!
چنان که در موارد بســیار جزئی و عادی و حتی بیربط ،معروفترین هنرمندان و ســینماگران در غرب
دستگیر و محاکمه و زندانی شدند:
«دیودونه»(کمدین مشهور فرانسوی) بهدلیل انتقاد از هولوکاست به محاکمه کشیده و به زندان محکوم
شــد« .الرس فن تریر» (فیلمســاز دانمارکی) به خاطر شوخی کوچکی با اسرائیل به عنوان عنصر نامطلوب
از جشــنواره فیلم کن اخراج گردید« .جیمز کرومول» بازیگر سرشــناس آمریکایی در سال  1971ب ه دلیل
اعتراض علیه جنگ ویتنام برای اولینبار و در سالهای  ۲۰۱۷ ،۲۰۱۲و  ۲۰۱۹هم در تظاهرات بشردوستانه
به زندانانداخته شد.
جرج کلونی (بازیگر و کارگردان و تهیهکننده مشهورهالیوود) در سال  ،2013در یک اعتراض دستهجمعی،
دستگیر شد .در سال « 2016شیلین وودلی» بازیگر  ۲۵ساله ،در اعتراض جمعی محیطزیستی در داکوتای
شــمالی بازداشت شــد و در تظاهرات اعتراضی سال  2016در مقابل کاخ سفید ،سینماگرانی مانند «رزاریو
داوسون» به خاطر حمایت از «برنی سندرز» یا دو سال پیش در جریان اعتراضات زیستمحیطی مقابل کاخ
سفید ،سینماگران دیگری همچون «تددانسون» و «سام واترسون» بازداشت شدند.
جین فاندا (هنرپیشــه و تهیهکننده و برنده جوایز اســکار) بارها و بارها به دالئل مختلف و در اعتراضات
گوناگون محیط زیستی یا برعلیه جنگ ویتنام و دو سال پیش با وجود سن باالی  80سال به دلیل اعتراض
علیه ضد نژادپرستی دستگیر و به زندان رفت.
اما در مقابل این بازداشتها و دستگیریها ،هیچ یک از انجمنها و صنوف و اتحادیههای هنری و سینمایی
حتی دم برنیاورده و اعتراضی نکردند ،چراکه بازداشت و محاکمه و زندان سینماگران یاد شده اساسا به هنر
و سینما ارتباطی نداشت و مسئلهای کامال سیاسی و امنیتی قلمداد شد.

بیانیه مشترک ایران ،روسیه و ترکیه
در نوزدهمین نشست آستانه درباره سوریه

بیانیه مشــترک نوزدهمین نشست
بینالمللی آستانه در مورد سوریه که دیروز
در قزاقستان به پایان رسید ،منتشر شد.
نماینــدگان جمهــوری اســامی ایران،
فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه بهعنوان
ضامنین چارچوب آستانه در نوزدهمین نشست
بینالمللــی آســتانه در مورد ســوریه که روز
سهشــنبه و دیروز در قزاقســتان ،برگزار شد،
بیانیهای صادر کردند که بخشی از متن آن در
ادامه میآید .قزاقستان  ۱۵و  ۱۶ژوئن گذشته
میزبان هجدهمین دور مذاکرات آستانه درباره
سوریه بود .نمایندگان جمهوری اسالمی ایران،
فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه بهعنوان
ضامنین چارچوب آستانه تاکید کردند:
 -۱براســاس توافقات به دســت آمده در
نشست سه جانبه کشورهای ضامن روند آستانه
در تهــران در تاریخ  ۱۹جوالی  ،۲۰۲۲آخرین
تحوالت بینالمللی و منطقهای را بررسی نموده
و بر نقش پیشــتاز روند آســتانه در حلوفصل
مسالمتآمیز بحران سوریه تأکید کردند.
 -۲با ابــراز مجدد تعهد تزلزل ناپذیر خود
به حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
جمهــوری عربی ســوریه و نیز مقاصد و اصول

منشــور ملل متحد ،تأکیــد کردند که همگان
باید به اصول مذکور احترام گذاشــته و از آنها
تبعیت کنند.
 -۳بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای
مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای
آن و مقابله با دســتورکارهای جداییطلبانه با
هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه
و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه از جمله
حمــات و نفوذهای فرامــرزی تأکید نمودند.
افزایش فعالیت و حضور گروههای تروریســتی
و وابستگان آنها با اسامی مختلف در بخشهای
گوناگون سوریه از جمله حمله و هدف قرار دادن
تأسیسات غیرنظامی و اردوگاههای آوارگان که
باعث از دســت رفتن جان انسانهای بیگناه
میگردد را محکــوم کردند .بر ضرورت اجرای
کامل تمامی توافقات مربوط به شــمال سوریه
تاکید کردند.
 -۴اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به
تفصیل مورد بررســی قرار دادند .توافق کردند
که تالشهای بیشــتری به منظــور اطمینان
از عادیســازی وضعیت آنجا و بهبود وضعیت
انسانی درون و اطراف منطقه انجام دهند .بر لزوم
حفــظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل

تمامی توافقات مرتبط با ادلب تأکید کردند.
 -۵اوضاع شــمال شرق ســوریه را بررسی
کرده و متفقاً ابراز داشــتند که دســتیابی به
امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها براساس
حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن
است .کلیه تالشها برای ایجاد واقعیات جدید
میدانی شامل حمایت از ابتکارات خود مختاری
غیرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروریسم
را مردود دانستند .بر عزم خود مبنی بر مقابله با
دستورکارهای جدایی طلبانه در شرق فرات که
هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت
ملی کشــورهای همسایه را از طریق حمالت و
نفوذ مرزی تهدید میکند تاکید مجدد نمودند.
در همین راســتا ،نگرانی شــدید خود را
نســبت به افزایش مخاصمات و تمامی اشکال
ظلم علیه غیرنظامیان توسط گروههای جدایی
طلب در شرق فرات از جمله سرکوب تظاهرات
مسالمتآمیز ،ســربازگیری اجباری و اقدامات
تبعیضآمیز در بحث آموزش ابراز نمودند.
بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال
غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله مرتبط با آن
که میبایست متعلق به سوریه باشد ،ابراز نمودند.
اقدامات کشورهایی که از گروههای تروریستی

من جمله ابتکارات خودمختاری غیرمشروع در
شمال شرق سوریه حمایت میکنند را محکوم
کردند.
 -۶تداوم حمالت نظامی رژیم صهیونیستی
به سوریه از جمله به زیرساختهای غیرنظامی
را محکــوم کردند .این حمالت را ناقض حقوق
بینالملل ،حقــوق بینالملل بشردوســتانه و
حاکمیت و تمامیت ارضی ســوریه و همچنین
بیثباتکننده و تشدیدکننده تنش در منطقه
تلقــی کردند .بــر لزوم تبعیــت از تصمیمات
حقوقی شناختهشــده بینالمللی از جمله مفاد
قطعنامههای ذیربط سازمان ملل متحد در رد
اشغال جوالن سوریه بهویژه قطعنامههای ۲۴۲
و  ۴۹۷شــورای امنیت سازمان ملل متحد که
تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذشــده توسط
رژیم صهیونیستی در این رابطه را باطل و بدون
اثر قانونی در نظر گرفته است ،تأکید کردند.
 -۷ایــن باور را اظهــار نمودند که منازعه
سوریه هیچگونه راهحل نظامی نداشته و مجددا ً
بر عزم خود مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی
پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری ســوری
با تسهیلگری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴
شورای امنیت سازمان ملل تأکید نمودند.

در بیانیه جمعی از پیشکسوتان وزارت امورخارجه مطرح شد

محکومیت اقدامات تروریستها و اغتشاشگران
و تأکید بر تهاجم ترکیبی علیه دشمن

پیشکســوتان وزارت امور خارجه ،با
صــدور بیانیهای با تأکید بــر اینکه برای
پیروزی در جنگ ترکیبی باید بهدنبال تهاجم
ترکیبی علیه دشمن بود ،خاطرنشان کردند:
اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگترکیبی
همهجانبه اســت که با طراحی و هدایت
سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و همکاری
رژیم صهیونیســتی ،برخی از کشورهای
اروپایی و منطقه ،گروهکهای تروریستی و
استخدام هم ه امکانات اطالعاتی ،رسانهای
و عملیاتی علیه ملت ایــران برنامهریزی
شده است.
به گزارش تسنیم ،در این بیانیه که توسط
افراد نامآشنا و پیشکسوت وزارت خارجه از جمله
علیاکبر والیتی ،علیمحمد بشــارتی ،منوچهر
متکی ،مصطفی مرســلی ،مهــدی مصطفوی
و عالءالدین بروجردی به امضا رســیده ،آمده
است :انقالب شکوهمند اسالمی ایران بهعنوان
پدیدهای نو در نظام بینالملل با شعار استقالل،
آزادی ،جمهوری اســامی و با زعامت حضرت
امام خمینی(ره) شــکل گرفت و اکنون تحت

رهبری خردمندانه حضــرت آیتاهلل العظمی
خامنهای(مدظلهالعالی) ،تحقق اهداف خود را در
مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی دنبال میکند.
این انقالب بــا احیای ارزشهــای واالی
اســامی و انســانی و با تکیه بر اراده مردمی
مسلمان و حقطلب ،موفقیتهای بزرگی را در
عرصههای مختلف علمی ،فنی ،دفاعی ،هستهای،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی نصیب ملت ایران
نموده و جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان قدرت
اول منطقه و الگوی تمامعیار یک کشور مستقل
به ملتهای آزاده جهان معرفی کرده است .در
عین حال ،استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا
و همراهی رژیم صهیونیستی ،تروئیکای اروپا و
چند کشــور منطقه ،با دسیسههای گوناگون،
اســتقالل ،تمامیت ارضی و اقتدار ملت ایران را
هدف قرار داده و از هیچ توطئهای علیه جمهوری
اسالمی ایران دریغ نمیورزد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت:
اغتشاشــات اخیر مصداق یک جنگ ترکیبی
همهجانبه است که با طراحی و هدایت سازمان
جاسوســی آمریکا (ســیا) و همــکاری رژیم

کییف :کارشناسان ایرانی و اوکراینی
درباره پهپادهای ایرانی دیدار کردند

صهیونیســتی ،برخی ازکشــورهای اروپایی و
منطقه ،گروهکهای تروریستی و استخدام هم ه
امکانات اطالعاتی ،رسانهای و عملیاتی علیه ملت
ایران برنامهریزی شده است.
پیشکسوتان وزارت امور خارجه خاطرنشان
کردند :طبق بیانیه مشترک نهادهای امنیتی و
اطالعاتی ،دخالت فراگیر دشمن در اغتشاشات
اخیر مبتنی بر اطالعات و گزارشهای مستند
و موثق بوده و در قطعیت آن تردیدی نیســت.
اگرچه تأکیــد بر حمایت دشــمن خارجی از
اغتشاشات اخیر به معنای کتمان نارسائیهای
داخلی نیست ،اما غفلت از شناخت دشمن اصلی
کشــور نیز یکی از خطراتی است که هر کشور
مســتقل از جمله ملت بزرگ ایــران را تهدید
میکند .یکی از ترفندهای اصلی دشمن ایجاد
اختالف و ایراد خدشه به انسجام و همبستگی
ملی و فعالسازی گسلهای قومی و مذهبی است
تا با خارج کردن مطالبات مردم از مسیر حقیقی
به اهداف شوم خود دست یابد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:
یکی از مظاهر اقتدار جمهوری اسالمی ایران

در شرایط کنونی ،همافزایی نیروهای انقالب
و همبستگی مســئوالن نظام و مجموعههای
سیاســی و عــدم تضعیف قوای ســهگانه و
کانونهای قدرت نظام مانند ســپاه ،بســیج،
ارتش و روحانیت اســت .نقش زنان فرهیخته
و جوانان آگاه در این عرصه از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشد.
پیشکســوتان وزارت امور خارجــه ابراز
داشــتند :برای پیروزی در جنگ ترکیبی باید
بهدنبال تهاجم ترکیبی علیه دشــمن بود و با
ارتقای ظرفیتهای رســانهای و حضور موثر
در فضای مجازی ،ســواد رســانهای جامعه را
افزایش داد و با تبیین و تحلیل مستمر وقایع و
اطالعرسانی دقیق و به موقع ،با اطالعات جعلی
مقابله نمود و با برنامهریزی عملیاتی و اطالعاتی،
ایجاد کرسیهای آزاداندیشی در مجامع علمی
بهویژه دانشــگاهها و حوزههــای علمیه ،اقدام
به موقــع نظامی علیه پایگاههای دشــمن و
بهکارگیری دیپلماســی فعال و کنشگرانه در
مقابل تحرکات دشمنان خارجی ،تهاجم دشمن
را بیاثر نمود.

واکنش آمریکا به حمله ایران به مواضع تروریستهای «کومله»
در اقلیم شمال عراق

وزارت خارجــه اوکرایــن از دیــدار
کارشناسان ایرانی و اوکراینی در خصوص
استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی خبر داد.
ســخنگوی وزارت خارجه اوکراین شامگاه
سهشنبه خبر داد که کارشناسان ایرانی و اوکراینی
درباره اســتفاده روسیه از پهپادهای ایرانی دیدار
کردهاند .پیشتر «سرگئی ورشنین» معاون وزیر
خارجه فدراسیون روسیه گفت اتهامات کشورهای
غربی مبنی بر اینکه ایران پهپاد در اختیار روسیه
برای استفاده در اوکراین قرار میدهد ،بیاساس
است و با این کار تالش میکنند تحویل غیرقانونی
تسلیحات خود به اوکراین را توجیه کنند.
ایــن مقــام روس گفــت :القاکننــدگان و
نویسندگان مطالب با انگیزههای سیاسی درباره
تحویل ادعایــی پهپاد ایران به روســیه ،عمیقاً

استیصال تالشهای خود را درک میکنند .آنها با
چنین اقداماتی ،خود را به عنوان مشارکتکنندگان
در برجام ،کام ًال بیاعتبار میکنند.
جمهوری اسالمی ایران پیش از این بارها گفته
که ایران و روسیه همکاری دفاعی با هم دارند ،ولی
ایران سالحی برای روسیه به منظور استفاده در
اوکراین ارسال نکرده است .امیرعبداللهیان اخیرا ً
در اظهارنظــر درباره تحوالت اوکراین با تأکید بر
اینکه «ما مخالف تداوم جنگ در اوکراین هستیم
و برای آتشبس تالش میکنیم» ،یادآور شد :بر
اساس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،منعی در
صادرات و واردات سالح نداریم ،اما هیچ سالحی به
روسیه برای بهکارگیری در جنگ اوکراین ندادهایم.
موضع ما مخالفت با گســترش ناتو در منطقه و
مخالفت با جنگ در اوکراین است.

دور جدید حمالت نیروی زمینی سپاه
پاســداران انقالب اســامی علیه مواضع
گروهکهای تروریســتی تجزیهطلب در
شمال عراق خشم آمریکا را برانگیخته است.
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران اعالم کرد :در دور جدید حمالت موشکی و
پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به مقرهای
باقیمانده تروریســتهای تجزیهطلب ضدایرانی
در مناطقی از جملــه جژنیکان ،زرگوئیز و کوی
سنجق در شمال عراق ،خسارتهای سنگینی به
تروریستها وارد آمد.
ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا
سهشنبه شب به وقت محلی عملیات ایران علیه
گروههای تروریســتی را مرگبار خواند و مدعی
نقض تمامیت ارضی عراق از  ۲۰تا  ۲۲نوامبر شد.

این مقام وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعای
نقض مکــرر تمامیت ارضی عراق ،عملیات ایران
علیه گروههای تروریســتی را به شدت محکوم
کرد و آن را «گستاخانه» خواند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با حمایت از
گروههای تروریستی و تجزیهطلب در اقلیم شمال
عراق از ایران خواســت که از تهدید و خشــونت
بیشتر علیه آنان خودداری کند.
این در حالی است که سردار سرتیپ پاسدار
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید
بر تداوم عملیات نیروی زمینی علیه گروهکهای
تروریستی تجزیهطلب ضدایرانی در اقلیم شمال
عراق تا رفع تهدید و خلع ســاح تروریستها ،از
مردم این منطقه خواست که اطراف مقرها و مراکز
استقرار تروریستها را تخلیه کنند.

اصفهان – خبرنگاركيهان:
همزمان با آغاز هفته بســيج يادواره
ملي شهيد شاخص بســيج رسانه كشور
با گراميداشــت ياد و خاطره شهيد سيد
محمد حسين نواب خبرنگار روزنامه كيهان
و 21شهيد رسانه اســتان اصفهان درتاالر
شريعتي دانشــگاه علوم پزشكي اصفهان
برپا ميگردد.
بسيج رسانه سپاه صاحبالزمان(عج) استان
اصفهان درراستاي ترويج سبك زندگي شهداي

گرانقدر بســيجي و گوهريابــي از گنجينههاي
ارزشمند انقالب اسالمي به معرفي شهداي شاخص
بسيج رسانه را پايهگذاري كرده است.
بسيج رسانه سپاه صاحبالزمان(عج) استان
در صدد اســت با اين ســنت حســنه فرصتي
بينظير براي فرهنگســازي در حوزه مقاومت و
ايثار و شهادت وهمچنين بازخواني سبك زندگي
نامآوران بسيج و پرداختن به معيارهاي ويژگيهاي
جوانان مومن انقالبــي در جامعه امروز بپردازد.
گراميداشت21شهيد رسانه استان اصفهان امسال

در هفته بسيج با عنوان يادواره ملي شهيد شاخص
بسيج رسانه كشور در واقع معرفي الگوهاي عيني
در تاريخ انقالب اسالمي و بازآفريني اين شاخصها
براي نسل جوان و نوجوان يكي از شيوههاي موثر
و مفيد در پاسداشت مقام شهداي گرانقدر انقالب
اســامي و زنده نگه داشتن راه و منش آنهاست.
معرفي شهيد شاخص رسانه استان نیز در راستاي
آشــنايي و بهرهگيري هرچه بيشــتر جامعه به
ويژه اصحاب فرهيخته و بزرگوار رســانه با سبك
زندگي اين شهيدان گرانقدر و عزيز است .شهيد

سيد محمد حسين نواب خبرنگار روزنامه كيهان
درســال 1345در شهرضا متولد شد .وي پس از
اخذ ديپلم متوسطه براي تحصيل علوم حوزوي به
شهر مقدس قم رفت .او از نوجواني به جبهههاي
نبرد شــتافت و تاپايان جنگ در جبهههاي نبرد
مقــدس به عنوان يك بســيجي رزمنده حصور
فعال داشــت .شــهيد نواب از آغاز درگيريهاي
بوسني و هرزگوين براي انجام خدمات فرهنگي و
امدادرساني به ياري مسلمانان مظلوم بوسنيايي
شتافت و به درجه شهادت نايل آمد.

يادواره ملي شهيد شاخص بسيج رسانه كشور با گراميداشت خبرنگار شهيد كيهان در اصفهان

فرمانده سپاه فجر استان فارس:

ق محروم روایتگر صحنههای زیبا و تأثیرگذار هستند
گروههای جهادی در مناط 
شيراز -خبرنگار كيهان:
سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر استان
فارس با تاکید بر لزوم همافزایی بیشــتر
صدا و سیما و گروههای مختلف بسیج بیان
داشت :سپاه و بســیج دارای ظرفیتهای
بســیار زیادی هســتند که میتوانند در
تولیدات مختلف مرکز صدا و سیمای فارس
کمککننده باشند.
وی یکی از ظرفیتهــای مهم را مربوط به
بسیج سازندگی و گرههای جهادی خواند و گفت:
این گروههای جهادی و بسیجیان در دل جامعه
مشــغول خدمترســانی به محرومین و مناطق

کمبرخوردار هســتند و روایتهای زیبا و بسیار
تاثیرگذاری دارند که میتوان از آنها بهره برد.
ســردار بوعلی یکی از فرصتهای مهمی که
ســپاه و بســیج مهیا میکند را مربوط به کشف
اســتعدادهای هنــری و پرورش آنهــا خواند و
گفت :قشــرهای بســیج با آحاد مختلف مردمی
در ارتباط هستند و اســتعدادهای هنری بسیار
زیاد و ناشــناخته وجود دارد که کشف و پرورش
نمودهاند و میتواند به عنوان نیروهایهای محرک
هنری کمککننده باشند و انتظار نیز میرود این
استعدادها مورد توجه قرار گیرد تجربه نیز نشان
داده ظرفیتهــای مردمی و نگاه به درون جامعه

نتایج درخشانتری دارد خوشبختانه بسیج نیز در
دل مردم قرار دارد و همراه و همگام با مردم است.
اسماعیل قزلسفلی مسئول سازمان بسیج
سازندگی استان فارس نیز در این دیدار صمیمی
خطاب به مدیرکل جدید صدا و ســیمای فارس
بیــان داشــت :در گام دوم انقــاب و در طلیعه
ورودتان به این عرصه پیشــنهاد میشــود یکی
از مهمتریــن کارها را تربیت نقشآفرینان اصلی
عرصه رسانهای بدانید تهیهکنندگان ،کارگردان،
گزارشــگران ،مجریان ،گویندگان و ...میتوانند
یکی از تاثیرگذارترین افراد در مســائل اجتماعی
و فرهنگی باشند.

استاندار مازندران:

دکتــر پهلوانیان مدیرکل صدا و ســیمای
فارس نیز در این مراســم گفت :انتطار ما نیز بر
افزایش همافزایی و تولید و انتشــار ظرفیتهای
بزرگ بسیج و گروههای مردمی است .تالشهای
خوبی در زمینههای مختلف در این دو نهاد انجام
میشــود اما باید در کنار هم به دور از فاصلهها
انجام شود و این اقدامات تاکنون کف توقعات ما
بوده و پتانسیلهای زیادی وجود دارد و میتوان
اقدامات بسیار زیادی انجام داد.
وی در پایان گفت :باید از همافزایی حداقلی
فاصله بگیریم و بــا تولیدات مختلف با تاکید بر
کیفیت مناسب و تاثیرگذاری زیاد حرکت کنیم.

شرکت آنتیبیوتیکسازی ساری باید ظرفیت تولید را به  100درصد افزایش دهد

ساری-خبرنگار کیهان:
اجازه نمیدهیم خالئی در روند فعالیت
شرکت آنتی بیوتیک ساری ایجاد شود زیرا
تولیدات این شرکت مورد توجه ماست و در
تالش هستیم ظرفیت تولید از  ۵۰درصد به
 ۱۰۰درصد برسد تا به منطقه تولید سر م در
بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
حســین پور اســتاندار مازندران با همراهی
نوبخت فرماندار مرکز اســتان ،مسئولین استانی
و شهری از شــرکت دارویی آنتی بیوتیکسازی

در ساری بازدیدو مســائل و مشکالت این واحد
داروسازی مورد بررسی قرار گرفت.
سیدمحمود حسینیپور ،گفت :مازندران در
تامین امنیت دارویی استانی پیشتاز است و شرکت
آنتــی بیوتیک در تولیــد دارو و مواد اولیه نقش
ممتازی دارد و زنجیره تولید مواد اولیه داروی آنتی
بیوتیک در استان میبایست کامل و گسترش یابد.
سیدمحمود حسینیپور با عنوان اینکه شرکت
دارویی آنتی بیوتیکســازی ســاری در شرایط
ســخت اقتصادی و با وجود تحریمهای ظالمانه

در یکی از جبهههای استراتژیک در بخش تامین
دارو فعالیت جهادی میکند و به نوعی تحریمهای
ظالمانه را خنثی کرده اســت ،خاطرنشان کرد:
دشمن با جنگ تمام عیار سایبری و روایتسازی
دروغ از کمبود دارو بهعنوان یک بحران در کشور
استفاده میکند.
وی افزود :زندگی و آزادی مردم جزو شعارهای
پوشالی دشمنان کشور شده است و دشمن بسیاری
از نیازهای دارویی ما را تحریم نموده اســت تا با
روایتسازیهای ســاختگی اهداف شوم خود را

دنبال کند .استاندار مازندران افزود :ایجاد اشتغال
و ثــروت برای مناطق روســتایی در حوزه تولید
گیاهان دارویی در دســتور کار مــا قرار دارد که
شرکت آنتی بیوتیک میتواند یک ظرفیت مهمی
در این راستا باشد.
وی تاکیــد کرد :در حــوزه پدافند غیرعامل
میتوانیم با تولیدات داخلی در کشــور نســبت
بــه صــادرات این مــواد اولیــه اقــدام کنیم و
تامینکننده نیاز شــرکتهای دارویی در استان
باشیم.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

ایران به قطعنامه ضدایرانی پاسخ داد
مدعیان اصالحات دردشان آمد!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشــته گفت وگویی با یکی از دیپلماتهای ســابق درباره واکنش ایران
توگو مدعی شده است:
به قطعنامه ضدایرانی آژانس منتشــر کرده که وی در بخشــی از این گف 
«نبايد همزمان در چند جبهه وارد جنگ ديپلماتيك با دولتهاي خارجي شــويم ..نتيجه كامال
قابل پيشبيني اقدامات متقابل ما اين اســت كه فشارها روي ايران افزايش خواهد يافت...مسائل
داخلي ايران به طرز چشمگيري بر افكار عمومي جهان از يك سو و از طريق افكار عمومي جهان
بر تصميمگيري كشورهاي اروپايي و كشورهاي غربي از سویی دیگر موثر است .اين تاثير به گونهاي
است كه حتي اگر غربيها به هر انگيزهاي بخواهند با ايران وارد مذاكره شوند يا انعطافي در مقابل
ايران نشان دهند ،فشار افكار عمومي در غرب به حدي نسبت به ايران حساس شده است كه مانع
از تصميمگيري مقامهاي غربي خواهند شد».
گفتنی است مدعیان اصالحات استاد معکوس جلوه دادن امور کشور هستند .در برابر قطعنامه
شورای حکام که با کارشکنی آژانس بینالمللی اتمی و فشار غرب از جمله رژیم صهیونیستی صادر
شد و جمهوری اسالمی ایران نیز واکنش مقتدرانهای در این حوزه از خود نشان داد و باعث انفعال
طرف مقابل گردید ،ادعا میکنند که این موضوع پیامهای خوبی به دنبال ندارد و مسیر رسیدن
به توافق بسیار سختتر شده است.
ایــن طیــف که به تندی تمام از اقدام دولت در برابر زیاده خواهی غرب انتقاد میکند به این
سؤال پاسخ نمیدهد که سرنوشت پرونده هستهای ایران در دولت روحانی چه شد و با همه مسامحه
سیاست خارجی ظریف چرا غرب زیاده خواهی خود را کنار نگذاشت .کارشناسان سیاسی مطرح
میکنند که همان انفعال دولت روحانی بود که باعث به کما رفتن برجام شــد و ســبب شد که
«تقریبا هیچ» حاصل هشت سال مذاکره با غرب بر سر توافق هستهای باشد.

با وارونهنمایی از حقایق برای میهن آرامش میخواهید؟!

روزنامه شــرق در سرمقاله دیروز خود که به قلم مدیرمسئول این روزنامه نوشته شده آورده
اســت« :ما در همین دو دهه اخیر ســیمایی از برخورد با رسانهها یا روشی از محدودسازیهای
رسانهای را تجربه کردهایم که معتقدم اکنون پیامدهای نامطلوب آن به یکاندازه تمام بخشهای
مختلف اجتماع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است».
«رسانه در دنیای ما از مهمترین ابزارهای توسعه محسوب میشود ،چون

این روزنامه نوشت:
گفتوگو را به امری عمومی ،فرابخشــی و یک عنصر اجتماعیشــده تبدیل میکنند .تجربه تلخ
کوچکسازی دایره فعالیت رسانهها در واقع به نوعی محدودسازی گفتوگوی عمومی و در برداشتی
دیگر کوچکسازی توان ارتقای توسعه بود ...به گمانم در این واکاوی تجربهها یک عنصر را نباید
از نظر دور داشت و آن هم اینکه تقابل با رسانهها از فقدان شکلگیری یک باور به کارکرد و نقش
راهبردی محتوای انتقادی بازمیگردد که احتماال ریشــه آن را باید در ســطح فرهنگ ارتباطی
جســتوجو کرد .این فقدان باور ،هزینههای بسیاری در بر داشته که بزرگترین آن شکلگیری
رســانههای برونمرزی بوده اســت که قطعا در راستای توسعه ملی ایران و همزیستی شهروندان
آن فعالیت نمیکنند».
این متن در پایان مدعی شده« :ما روزنامهنگار هستیم و با سینهای مملو از عشق ،آرامش را
برای میهن آرزو میکنیم».
در این باره باید گفت که آرامش برای میهن با وارونهنمایی از حقایق به دست نمیآید60 .روز
از اغتشاشات اخیر گذشته است و قریب 80نفر از حافظان امنیت و مردم بیگناه در این اغتشاشات
به شهادت رسیدند .آشوب و اغتشاشی که بهترین فرصت را در اختیار عوامل تروریست منافقین
و داعش و نیز پادوهای آموزش دیده توسط دستگاههای اطالعاتی بیگانگان قرار داد تا به صورت
هدفمند هم حافظان امنیت را به شهادت برسانند و هم مردم بیگناه کوچه و بازار را.
نقطه شروع این اغتشاشات هم با انتشار عکسها و ادعاهای دروغ دو خبرنگار شروع شد که
یکی از آنها از قضا خبرنگار همین روزنامه شــرق اســت .در مورد ادعاهای دروغ این رسانهها و به
طور خاص روزنامه شرق میتوان مصادیق متعددی از جمله دروغ شنیع و مفتضحانه درباره سیل
امامزاده داود و باقی مانده 200جسد زیر گل و الی! اشاره کرد.
ضمن اینکه این نوشتار در ابتدا به برخورد با رسانهها اشاره کرده که گفت این رسانهها انتظار
دارند که در راســتای منافع حزبی خود هر طور که خواســتند با روح و روان جامعه بازی کنند و
هیچ کس هم از آنها توضیحی نخواهد .برای نمونه این روزنامهها در مورد یک طرح دروغهایی را
دائم تکرار کردند تا آن را به باور جامعه تبدیل کنند .همین روزنامههایی که به اقرار مدیرمسئول
شرق به بزک برجام پرداختند .برجامی که دستاوردش برای ایران تقریبا هیچ بود .بزک کردن به
نوعی یعنی بیان اغراقآمیز از یک چیز ،که میتوان آن را نوعی فریب دادن نیز خواند.
دیگر اینکه به ادعای نویسنده «رسانههای برونمرزی ...قطعا در راستای توسعه ملی ایران و
همزیستی شــهروندان آن فعالیت نمیکنند ».این سخنی درست است اما سؤال این است که با
این وجود چرا رســانههای فارسی زبان خارج از ایران این همه از تولیدات این روزنامهها استفاده
میکنند؟ یعنی به نوعی خبرنگاران روزنامههای زنجیرهای به شکل خبرنگاران نیابتی برای رسانههای
معاند فعالیت میکنند .همچنین اگر واقعا این روزنامهها به فعالیت دشمنانه رسانههای برون مرزی
اعتقاد قلبی دارند چرا مرزبندی شفافی با آنها ندارند.
در تازهترین اقدام برای حمایت از اغتشاشات

آمریکا  ۳مقام ایرانی را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین
اقدام خود برای حمایت از اغتشاشــات
اسامی سه فرد را در فهرست تحریمهای
خود قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا اســامی سه فرد
ایرانی را به فهرست تحریمهای خود علیه ایران
اضافه کرد.
در وبســایت خزانهداری آمریکا نام حسن
عســگری ،فرماندار ســنندج ،علیرضا مرادی،
فرمانده انتظامی ســنندج ،محمدتقی اصانلو،
فرمانده قرارگاه شمالغرب «حمزه سیدالشهدا»
نیروی زمینی سپاه در این فهرست قرار گرفته
است.
این وزارتخانه در بیانیهای نوشــته این سه

نفر از نیروهای امنیتی ایران هستند و به دلیل
نقشآفرینی در «سرکوب اعتراضات»! به فهرست
تحریمها اضافه شدهاند.
مطابق توضیحات دولت آمریکا ،در نتیجه
ایــن تحریمها تمامی داراییها و ســهام تحت
تملک این افراد که در ایاالت متحده یا در اختیار
افراد آمریکایی هستند بایستی مسدود شده و به
خزانهداری آمریکا گزارش شوند.
عالوهبر این ،هر نهاد یا موسســهای که به
صورت مســتقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت
افراد مذکور باشــد نیز مســدود خواهد شــد.
همچنین افرادی که وارد برخی مبادالت خاص
با افراد تحریمشــده شوند خودشان نیز ممکن
است تحریم شوند.

اعتراف رئیس بخش اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی
به شکست اهداف اغتشاشات در ایران

«آهارونهالیوا» تأکید کرد که علیرغم
اغتشاشــات داخلی در ایران ،هیچ خطر
واقعی متوجه جمهوری اسالمی نیست.
خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش
داد« ،آهــارونهالیــوا» رئیس بخش اطالعات
ارتش رژیم صهیونیســتی تأکید کرده است که
در حــال حاضر «هیچ خطر واقعی» برای نظام
جمهوری اســامی ایران علیرغم اغتشاشات
داخلی وجود ندارد.
مقامهــای رژیــم صهیونیســتی بارها از
اغتشاشــات داخلــی ایران حمایــت کردند و

رســانههای اســرائیلی به نقل از کارشناســان
تلآویو گــزارش دادند که ایــن تحلیلگران بر
لزوم بهرهبرداری از تداوم اغتشاشــات در ایران
با هدف «ســرنگونی رژیم جمهوری اسالمی»
تأکید کردهاند.
با ایــن حال ،آهــارو ن هالیــوا در جریان
سخنرانی در اندیشکده مطالعات امنیت داخلی
دانشگاه تلآویو به برخی اغتشاشات و خساراتی
که به اموال عمومی وارد میشــود ،اشاره کرد
و گفت که این اغتشاشــات خطری برای نظام
جمهوری اسالمی ایران ایجاد نمیکند.

 6استان از کشور محصوالت کشاورزی خود را
در شهرکرد عرضه کردند

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
پنجميــن نمايشــگاه جامع صنعت
کشاورزي در چهارمحال و بختياري با حضور
اســتاندار و نماينده مردم شهرستانهای
شهرکرد ،بن و سامان در مجلس شوراي
اسالمی گشایش یافت.
در اين نمايشــگاه محصوالت کشاورزی و
باغــی و آبزیان از اســتانهاي تهران ،اصفهان،
مرکزي ،فارس ،خراســان رضوي و چهارمحال
و بختيــاري در معرض دید عمــوم مردم قرار
گرفته است.
غالمعلي حيــدري اســتاندار چهارمحال
و بختياري اظهار کرد :ســاالنه هــزاران نوع از

محصوالت زراعي ،درختي ،شــيالت و آبزيان از
اين استان روانه بازار درسراسرکشور میشود.
غالمعلی حیدری افزود :استفاده از موضوع
دانشبنيان در توليد محصول از اهميت ويژهاي
برخوردار اســت چرا که در اين صورت ميتوان
ميزان بهرهوري را افزايش داد و اشتغالزايي نيز
صورت خواهد گرفت.
وي بــا توجه بــه اينکــه در چهارمحال و
بختياري کشــت گياهان دارويــي مورد توجه
قــرار گرفته اســت ،افزود :در ســفر رياســت
جمهــوري بــه اســتان اعتبار خوبــي جهت
توســعه بخــش کشــاورزي اختصــاص پيدا
کرد.

ساری-خبرنگار کیهان:
 ۱۰۰۰خانوار روســتایی شهرستان نکاء و
میانــدرود از خدمات نوین ارتباطی بهرهمند
میشوند.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
مازندران  از آغاز عملیات اجرایی سایت همراه اول
روستای بایع کال از توابع بخش مرکزی شهرستان
نکاء خبــر داد و گفت :بــا راهاندازی این ســایت
چندین شهرســتان نکا و میاندرود به شبکه ملی
اطالعات متصل و جمعیتی بالغ بر  ۱۰۰۰خانوار از

خدمات باکیفیت صوت و اینترنت برخوردار میشوند.
وی افزود :ســایت جدید همراه اول با اعتباری
بالغ بر  ۳میلیارد تومان از محل پروژههای توســعه
ارتباطات روستایی وزارت پس از سه سال توقف با
پیگیریهای اداره کل و پس از تایید و تصویب مجری
طرح توسعه ارتباطات روستایی با همکاری مخابرات
منطقه مازندران اجرایی شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان
گفت :در حال حاضر تمام روســتاهای اســتان به
خدمات تماس دسترسی دارند.

بهرهمندی  ۱۰۰۰خانوار روستایی مازندران
از خدمات نوین ارتباطی

