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10فرهنگی

در جریان شهادت حججی 
نیروهای لشکر فاطمیون نیز 

به شهادت رسیدند
سپهرغرب، گروه فرهنگی: فرمانده 
می گوید:  فاطمیون  لشکر  ویژه 
افتاد،  حججی  شهید  برای  که  اتفاقی 
دو نفر از نیروهای لشکر فاطمیون نیز 
به شهادت رسیدند. نکته قابل توجه 
به  نیاز  شهدا  خانواده  که  است  این 

ترحم ندارند.
سید الیاس موسوی، فرمانده ویژه لشکر فاطمیون، 
در آئیــن رونمایــی از کتاب زور چترها به باران نمی رســد، 
با اشــاره به خاطرات رزمندگان در ســوریه گفــت: در راه 
بازگشــت از حلب به دمشــق، متوجه شــدیم مرکز غدیر 
خلوت اســت، کســی در آنجا نیســت و یکی از رزمندگان 
که تک تیرانداز بود، گفت از دو روز پیش عملیاتی شروع 
شده که نیروها به آن عملیات رفتند. ابوحامد، فرمانده 
بــا چهــره ای ناراحــت آمــد و گفتنــد علــت ایــن ناراحتــی 
شــهادت رزمندگان اســت. در همین شــرایط شاخص و 
تنها کســی توانست برود و شهدا را بیاورد، حسین براتی 
بــود، او همه هشــت شــهید را به کول گرفــت و آورد. در 

سوریه اتفاقاتی از این قبیل، بسیار افتاده است.
وی افزود: در نتیجه حمالت دشــمن تکفیری حداقل 
هشــتاد شــهید مدافع حرم در ســوریه پودر شــدند، به 
طوری که DNA آنها قابل تشــخیص نیســت. در اتفاقی 
کــه برای شــهید حججی اتفاق افتاد، دو نفــر از نیروهای 
لشــکر فاطمیــون نیز به شــهادت رســیدند. نکتــه قابل 
توجه این اســت که خانواده شــهدا نیاز به ترحم ندارند. 
کرامــت آنهــا را حفــظ کنیــم مــا افغانســتانی ها ترحم را 

نمی پسندیم.
در ادامه ســید زهرا موســوی، همســر شــهید ســید 
جاوید موســوی ضمــن قدردانی از نویســنده کتاب زور 
چترهــا بــه باران نمی رســد، تصریــح کرد: بنده و شــهید 
ســید جاوید موســوی از کودکی با یکدیگر بزرگ شدیم. 
بــه خاطر دارم که مردم افغانســتان بســیار عالقمند به 
امــام خمینــی بودند و به علت ارادت به ایشــان، بســیار 

اذیت شدند و از این رو به ایران مهاجرت کردند.
وی همچنیــن در ادامــه اظهار کرد: 10 ســال با ســید 
جاویــد زندگی کردم که همه این زندگی سراســر خاطره 
بود. نماز اول وقت او هیچ وقت ترک نمی شــد. به خاطر 
ندارم که ســید جاوید اســتراحت را به نماز ترجیح بدهد 
و حتــی به بنده هــم تاکید می کرد که اول نماز بخوانم و 

بعد به سایر امور بپردازم.

موســوی با اشــاره به خاطرات زندگی خود با شــهید 
سید جاوید موسوی ادامه داد: همیشه در ماه رمضان 
بــا شــهید ســید جاویــد موســوی چلــه خوانــدن دعا و 
اعمــال نیــک را می گرفتیم.زمانی که بحث ســوریه پیش 
آمد ســعی کــردم او را منصــرف کنم اما او بــرای رضایت 
دادنــم بــه اینکه به ســوریه بــرود، بنــده را متقاعد کرد. 
وقتی شــهید ســید جاوید موســوی به شــهادت رسید، 
همــان موقــع بــه خانــواده اطــالع ندادنــد. امیــدوارم 

بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم.
داود صالحــی، مدیــر انتشــارات مــوزه ملــی انقــالب 
اســالمی و دفاع مقدس نیز در مراسم رونمایی از کتاب 
زور چترها به باران نمی رســد، خاطرنشان کرد: شکر خدا 
مراتــب و درجاتی دارد که اولیــای خدا تالش می کنند به 
باالترین درجه آن برسند. یکی از این مراحل، مربوط به 
شــکر از مخلوق اســت، لذا در راه تکریم شهدا الزم است 
از همه عزیزانی که در این راه تالش کردند، تشکر کنیم.
وی همچنیــن یادآور شــد: ایــن کتاب ماننــد هر اثری 
ایــرادات و نقطــه ضعفــی دارد اما این مســئله منجر به 
این قضیه نمی شــود که نقاط قوت و اخالص نویسنده 
را نادیــده گرفــت، البته این کتاب اولین اثر بهاره شــاهی 
نوری اســت، بنابرایــن چنین کتابی نشــان دهنده آینده 

روشن، این نویسنده است.
در ایــن مراســم بهاره شــاهی نــوری نیز گفــت: اولین 
گفتگــوی بنده با همســر شــهید ســید جاوید موســوی 
ســاعت ها به طول انجامید. هدایت و نوشــتن کتاب زور 
چترها به باران نمی رســد، به دســت من نبود، همگی از 

جانب سید جاوید موسوی بود.

خبر

سیدالیاس موسوی

ضد فرهنگ

ظاهرا بیشتر از 
یک ماه است که 
محدودیت های 

اجتماعی در ترکیه 
برداشته شده و تجمع 

در مکان های بسته 
امکان پذیر است. رعایت 

فاصله اجتماعی در 
وسایل نقلیه عمومی 

هم الزامی نیست. 
تنها محدودیتی که 

همچنان برقرار مانده، 
الزام به پوشیدن 
ماسک، حتی در 

فضای باز است. در 
این شرایط و درحالی 

که گفته می شود عرضه 
ریق  کارت واکسن تز

دو دوز یا تاییدیه 
ونای منفی الزامی  کر

است اما گزارش برخی 
رسانه های غیرایرانی 

نشان می دهد که در 
این مورد سختگیری 

خاصی نمی شود.

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

برخی بازیگران برای فرار از مالیات با بیت کوین قرارداد می بندند
سپهرغرب، گروه فرهنگی:  همایون اسعدیان، کارگردان سینما و تلویزیون، ادعا کرد که برخی از بازیگران برای فرار از پرداخت مالیات، با بیت کوین قرارداد می بندند.

 او با اشاره به قانون اخذ مالیات از بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون گفت که این قانون باعث شد تا برخی بیت کوین را برای دریافت دستمزدشان ترجیح دهند.
او در بخشی از صحبت های خود گفت: ]بازیگران[ با بیت کوین قرارداد می بندند و بیت کوین به حسابشان در کشورهای دیگر واریز می شود.

اسعدیان همچنین گفت: این مسئله مخصوص بازیگران نام آشناست و آنها با این کار، راهشان را از مالیات جدا می کنند.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
دومین  قیام  فصل  مختار  بازی 
با  عشق  سفیر  سه گانه  از  اثر 
بسیج  سازمان  رئیس  حضور 

مستضعفین رونمایی شد.
بســیج  ســازمان  رئیــس 
مســتضعفین با اشــاره بــه این 
موضــوع مبنی بــر اینکه ملت بزرگ ایــران دارای 
سرگذشــت افتخارآمیزی است، گفت: مهمترین 
جلوه این سرگذشت، عمق فرهنگ و هنر تعالی 

بخش این ملت افتخارآفرین است.
سردار ســلیمانی ادامه داد: تالش بیگانگان 
بــه ویــژه نظــام ســلطه بــر ایــن اســت کــه ایــن 
جلوه هــای بــزرگ ملــت را کوچــک بشــمارند یــا 
در نزد بخشــی از مــردم که ممکن اســت از این 
ظرفیت ها آگاهی کمتری داشــته باشند سخیف 
جلــوه دهنــد، امــا حقیقتًا مــا در تمــام حوادث 
کشــور بــه ویــژه تاریــخ تشــیع هــزاران موضوع 
داریم کــه می تواند مــورد اســتفاده هنرمندان 
قرار گیرد؛ ما باید بر گنجینه تمام نشــدنی تاریخ 
تشیع و تاریخ ایران اسالمی تاکید و تمرکز کنیم.
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین تصریح 
کرد: حتمًا یکی از رســالت های بســیج این است 
که مســیر پیــش رو را به خوبی بشناســد و برای 
استفاده جوانان خالق تمام پشتیانی های خود 
را بــه میدان بیاورد، ما هنوز ظرفیت هایی داریم 
که نتوانسته ایم از آنها به خوبی استفاده کنیم.

وی بیــان کرد: از تمام بســیجیان که دســتی 
تــا وارد کار  در کار دارنــد، درخواســت می کنــم 
امــروز  نباشــند،  پشــتبانی ها  نگــران  و  شــوند 
فناوری ارتباطات و پیشــرفت در عرصه ارتباطات 

ظرفیت هــای زیــادی را در اختیــار مــا قــرار داده 
است.

ســردار ســلیمانی بــا بیــان اینکــه در هفتــه 
بسیج از بازی ســردار سلیمانی رونمایی خواهد 
شــد، گفت: مــا نباید به تعداد محــدودی از آثار 
فاخــر اکتفا کنیم، بلکه باید با همین نگاه تعداد 
تولیــدات را افزایــش دهیــم، یکــی از نیازهــای 
جوانــان و نوجوانــان پــر کــردن اوقــات فراغت 
اســت، مــا در بعــد نشــاط و تفریحــات ســالم 
محورهــای متعددی داریم که یکــی از آنها بازی 

رایانه ای همچون مختار است.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: روحیــه جهــادی و 
جهــش در پیشــرفت بایــد مــالک عمــل جوانان 

نــوآور و خــالق قــرار گیــرد و مــا هــم هدایــت و 
حمایــت می کنیــم و از ظرفیت هــای خــود به هر 
میزان که الزم باشــد در اختیــار این جوانان قرار 

می دهیم.
وی افزود: بنگاه هــای دروغ پراکنی همچون 
دالر  میلیــون  صدهــا  ســال  در  ســی  بــی  بــی 
هزینــه می کنند تــا اکاذیب را در رسانه هایشــان 
منعکــس کنند، کمــک به جوانان برای ســاخت 
تولیدات فاخر یکی از مســیرها برای پاسخگویی 

به القائات دروغ دشمن علیه ایران است.
سردار سلیمانی خاطرنشــان کرد: ما پاسدار 
ارزش هــای واالی ملــت ایــران هســتیم و همــه 
مجموعه هــای  خدمــت  در  بســیج  مقــدورات 

جوان و نوآور کشور قرار خواهد گرفت.

حوزه  در  بسیج  قبول  قابل  سهم   
تولیدات فضای مجازی

رئیــس ســازمان  ادامــه مســلم معیــن،  در 
فضــای مجازی بســیج در مراســم رونمایی بازی 
»مختــار؛ فصــل قیــام« اظهــار کــرد: بــازی فاخر 
رایانــه ای مختار از ســه گانه ســفیر عشــق امروز 

رونمایی خواهد شد.
وی افزود: شــاید طی یکی دو ســال گذشته 
از نقــش آفرینی هــای مؤثــر بســیج در میادیــن 
مختلــف هــم در حــوزه شــعائر اســالمی هــم 
زیــاد  کرونــا  در  ویــژه  بــه  اجتماعــی  خدمــات 
شــنیده اید و لمس کرده اید، ریشــه این بروز و 
ظهورهای بیش از پیش نگاه راهبردی و نشــأت 
گرفتــه از شــناخت خاصیــت و ماهیت بســیج از 

سوی سردار سلیمانی است،
همچــون اینکــه بســیج بزرگتریــن مجموعه 

مردم نهاد دنیاست و با استفاده از ظرفیت های 
مردمــی کارهایی شــبیه بــه افســانه را در مدت 

زمان محدودی انجام می دهد.
معیــن تصریح کرد: در حــوزه فضای مجازی 
هم به تبعیت از همین راهبرد تمام تمرکز بسیج 

استفاده از ظرفیت های مردمی بوده است.
رئیس ســازمان فضای مجازی بســیج گفت: 
امــروز بیش از 32 میلیون نفــر در حوزه بازی ها 
مشغول هســتند، به همین جهت برنامه ریزی 
ویژه ای اتفاق افتاده تا طی مدت کوتاهی سهم 
قابل قبولی در حوزه تولیدات فضای مجازی به 

خصوص بازی های رایانه ای داشته باشیم.

مختار  بازی  بین المللی  عرضه  زودی  به   
هم آغاز خواهد شد

بــازی  کارگــردان  رحمانــی  عمــاد  ادامــه  در 
»مختار؛ فصل قیام« اظهار داشت: پس از طرح 
ایده ســفیر عشــق و تالش برای تولید یک ســه 

گانه، تمام تمرکز ما روی پروژه ها قرار گرفت.
وی افزود: تالش ها در راستای بهبود مسائل 
فنی صورت گرفــت، ضمن اینکه تالش کردیم تا 
در حوزه محتوایی با اضافه کردن لوکیشن مکه 

ماجرا را بهتر پیش ببریم.
رحمانــی با ذکــر خاطــره ای گفــت: زمانی که 
اولیــن بار ایــده را مطرح کردم آقــای جعفری به 
عنــوان تهیــه کننده اعــالم کردند مــن حتی اگر 
الزم باشــد ماشــینم را می فروشــم تــا پــای این 
کار بایســتم، همگی معتقد بودیم امام حسین 
)ع( در ایــن مســیر همراه ما خواهــد بود و خدا 
را شــاکریم که این اتفاق افتــاد. به زودی عرضه 

بین المللی بازی مختار هم آغاز خواهد شد.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
امکان  گذشته  روز  درحالی که 
متقاضیان  همه  ثبت نام  پیش 
سماح  سامانه  در  اربعین 
قبل  ساعاتی  از  بود،  فراهم 
کرونا  واکسن  که  افرادی  فقط 
زدند، می توانند در این سمانه 

پیش ثبت نام کنند.
ثبت نــام در ســامانه ســماح از روز گذشــته 
به همت کمیته اعزام ســتاد اربعین آغاز شــده 
اســت و در ســاعات اولیه باز شدن این سامانه 
بیــش از 50 هزار نفر آمادگی خود را برای اعزام 

اعالم کردند.

ثبت نام  پیش  در  واکسن  تزریق  الزام   
سامانه سماح اعمال شد

روز گذشــته کــه بســیاری از مشــتاقان زیارت 
اربعیــن کــه حتی شــرایط اعالم شــده از ســوی 
کمیتــه اعــزام را به ویــژه تزریق دو دوز واکســن 
کرونــا را نداشــتند، پیــش ثبت نــام کردنــد. امــا 
اکنــون این امــکان دیگــر فراهم نیســت و فقط 
افرادی که واکسینه شدند، مجوز پیش ثبت نام 
در ســامانه ســماح را دارنــد؛ به طــوری که افراد 
پــس از وارد کــردن اطالعــات خــود، در صورتــی 
که شــماره ملــی انها در لیســت افراد واکســینه 
نباشــد، امکان ادامه روند پیــش ثبت نام ندارند 
و بــا ایــن پیــام مواجه می شــوند: »بــا توجه به 

استعالم از وزارت بهداشت و اعالم عدم تکمیل 
واکسیناسیون جنابعالی، شما مجاز به ثبت نام 

نمی باشید«.
ایــن امــر در حالی اســت که به گفتــه علیرضا 
رشــیدیان، رئیــس کمیتــه اعــزام ســتاد اربعین 
قــرار بــود پــس از پایــان ثبت نــام از متقاضیــان 
احــراز  شــرایط  واجــد  افــراد  حســینی،  اربعیــن 
صالحیــت شــوند و اســامی افراد واجد شــرایط 
که دو دوز واکســن کرونا زدند، از طریق سامانه 

واکسیناسیون وزارت بهداشت تایید شود.
پیــش ثبت نــام در ســامانه ســماح همچنان 
ادامــه دارد و زائــران واجــد شــرایط می تواننــد 
بــرای قرارگیری در اولویت اعزام در این ســامانه 

پیش ثبت نام کنند. همچنین به گفته مسؤوالن 
ستاد اربعین تاکنون سهمیه ایرانیان در اربعین 
60 هــزار نفــر اســت و از فردا ویزای زائــران صادر 
خواهد شــد. عالوه بر این، زائــران اربعین نیازی 

به انجــام آزمایــش کرونا قبــل از صــدور روادید 
ندارنــد و فقــط بایــد حداکثــر 72 ســاعت قبــل 
در  را   PCR آزمایــش  منفــی  جوابیــه  اعــزام،  از 

فرودگاه ارائه دهند.

گروه  سپهرغرب، 
و  االن  تا  فرهنگی: 
بدون احتساب هزینه 
خریدهای  و  اقامت 
میلیارد   270 جانبی، 
جیب  از  پول  تومان 
برای  که  ایرانیانی 
خارج  رفته اند  استانبول  به  کنسرت 

شده است.
ماجرا از توئیت خبرنگار موســیقی 
میلیــارد   120 هزینــه  رقــم  اعــالم  و 
تومانی و فــروش 30 هزار بلیت برای 
شــهریورماه  در  ترکیــه  کنســرت های 
شروع نشد. ماجرا از جایی شروع شد 
که عده ای از مردم برای زدن واکسن 
بــه کشــورهای همســایه می رفتنــد. 
تــا  می کردنــد  میلیونــی  هزینه هــای 
برونــد آنجــا و واکســن بزننــد. همان 
دوران خبرهایی منتشــر شــد که قرار 
چنــد  در  کنســرت ها  برگــزاری  اســت 
کشــور همســایه از ســر گرفته شود. 
ترکیه همیشه یکی از بهترین گزینه ها 

بــرای برگــزاری کنســرت بوده اســت. 
حــاال و درحالــی کــه واکسیناســیون 
در کشــور خودمان روند صعودی به 
خود گرفته، کنسرت های مختلفی در 

استانبول درحال برگزاری است.
ظاهرا بیشــتر از یک ماه اســت که 
محدودیت هــای اجتماعــی در ترکیــه 
برداشته شده و تجمع در مکان های 
بسته امکان پذیر است. رعایت فاصله 
اجتماعی در وســایل نقلیــه عمومی 
هم الزامی نیســت. تنهــا محدودیتی 
کــه همچنــان برقــرار مانده، الــزام به 
پوشیدن ماســک، حتی در فضای باز 
اســت. در ایــن شــرایط و درحالــی که 
گفته می شــود عرضه کارت واکســن 
کرونــای  تاییدیــه  یــا  دوز  دو  تزریــق 
منفی الزامی اســت اما گزارش برخی 
رســانه های غیرایرانی نشان می دهد 
کــه در این مــورد ســختگیری خاصی 

نمی شود.
غ از بحــث کرونــا کــه مســاله  فــار
بــا  احتمــاال  و  اســت  مهمــی  بســیار 

بــه کشــور،  ایــن جماعــت  بازگشــت 
امــا  بــود  خواهیــم  اثراتــش  شــاهد 
هزینه هایــی اســت کــه در ایــن ســفر 
پرداخــت می شــود. هزینه هایــی کــه 
بخش عمده ای از آن، سوءاســتفاده 

از شرایط فعلی جهان و ایران است.
اصــال همــان 30 هــزار بلیــت را در 
نظــر می گیریم و کنســرت هایی که در 
روزهای آینــده برگزار می شــود را هم 
فاکتــور می گیریــم. میانگیــن هزینــه 
رفت و برگشــت هر نفر به اســتانبول 
میلیــون   5 را  مختلــف  تورهــای  در 
تومان در نظــر می گیریم. درحالی که 
بــا توجه بــه نوع پــرواز سیســتمی یا 
چارتری این عدد متغیر اســت. آن 30 
هزار بلیت را ضربدر 5 میلیون تومان 
میانگین خودمــان می کنیم. به عدد 
150 میلیارد تومــان فقط برای هزینه 
رفت و برگشت می رسیم. 120 میلیارد 
تومان هم هزینه خرید بلیت را اضافه 
کنید. تا االن و بدون احتســاب هزینه 
 270 جانبــی،  خریدهــای  و  اقامــت 

میلیارد تومان پــول از جیب ایرانیانی 
که برای کنسرت به استانبول رفته اند 

خارج شده است.
حاال می رویم ســراغ هزینه اقامت 
ســتاره   2 هتل هــای  اســتانبول.  در 
اســتانبول بــرای یــک ســفر کوتــاه و 
اســت.  خوبــی  پیشــنهاد  کم هزینــه، 
صبحانــه،  اینترنــت،  مثــل  امکاناتــی 
در  را  شــاپ  کافــی  و  رســتوران 
اختیــار مســافران و گردشــگران قــرار 
می دهنــد. بــا ایــن حــال برخــی دیگر 
و  ســونا  پارکینــگ،  مثــل  امکاناتــی 
ترانســفر فرودگاهــی را دارند. قیمت 
اقامــت یــک شــب در ایــن هتل هــا از 
24 دالر تــا حــدود 106 دالر اســت. بــا 
توجــه به قیمت 26هــزار تومانی دالر 
و میانگیــن فرضــی 50 دالر بــرای هــر 
نفــر در هتــل دوســتاره، بــه رقــم یک 
میلیون و 300 هزار تومان می رسیم. 
عدد رســمی از تعداد ایرانیانی که به 
هتل دو ســتاره رفته انــد وجود ندارد 
اما اگر یک ســوم آن 30 هــزار نفر هم 

به هتل دو ستاره رفته باشند به رقم 
13میلیــارد تومان می رســیم. بدیهی 
اســت کــه بــرای اقامــت در هتل های 
ســه ســتاره اســتانبول بایــد هزینــه 

بیشتری را بپردازند.
هزینه اقامــت در این هتل ها برای 
یک شب از 311 لیر آغاز شده و تا 656 
لیر وجود دارند. اگر هر لیر را 3 هزار و 
200 تومان در نظر بگیریم و میانگین 
را 500 لیــر در نظــر بگیریــم رقــم یــک 
میلیــون و 600 هزار تومان به دســت 
می آید. فرض می گیریم که یک ســوم 
هم هتل های ســه ستاره رفته اند. 16 
میلیــارد تومان هم هزینه اقامت این 
10 هــزار نفر می شــود. نزدیــک به 30 
میلیــارد تومان را بــه آن 270 میلیارد 
تومان قبلی اضافــه کنید. هزینه رزرو 
اتاق در هتل های 4 ســتاره بین 527 
لیــر تــا 1008 لیــر ترکیه اســت و هزینه 
از مبلــغ  پنــج ســتاره  رزرو هتل هــای 
102 دالر تا 498 دالر اســت. میانگین 
ســطح هتل های چهــار و پنج ســتاره 
را هــم 300 دالر در نظــر می گیریــم. 
گفته بودیم که دالر را 26هزار تومان 
اقامــت  هزینــه  و  کردیــم  محاســبه 
یــک فــرد در هتل هــای 4و 5 ســتاره 
به طور میانگین در حــدود 7میلیون 
 10 آن  می شــود.  هزارتومــان   800 و 
هــزار نفــر ســوم کــه احتمــاال وضــع 
مالی خیلــی خوبی هم دارنــد در این 
هتل هــا اقامــت دارنــد. هزینــه ایــن 
جماعــت پولدارتر، 78 میلیارد تومان 

می شود.
حاال 78 میلیــارد تومان را به 300 
میلیــارد تومــان قبلی اضافــه کنید تا 
بدانیــد کــه هموطنــان عزیزمــان که 
احتمــاال پیش از رفتن بــه هزینه های 
و  کرده انــد  اعتــراض  محــرم  مــاه 
اســتوری کمک از جامعه جهانی برای 
واکســن را هــم گذاشــته بودنــد چه 
هزینه ای برای ســفر به ترکیه و حضور 

در کنسرت ها پرداخت کرده اند.

سود400 میلیاردی استانبول از کنسرت ایرانی ها

سامانه سماح برای واکسن نزده ها مسدود شد

سماح

صنایع فرهنگی

ونمایی شد ی مختار فصل قیام ر باز

وغ پراکنی  بنگاه های در
همچون بی بی سی در 
سال صدها میلیون دالر 
هزینه می کنند تا اکاذیب را 
در رسانه هایشان منعکس 
کنند، کمک به جوانان برای 
ساخت تولیدات فاخر یکی 
از مسیرها برای پاسخگویی 
وغ دشمن علیه  به القائات در
ایران است.

سردار سلیمانی خاطرنشان 
کرد: ما پاسدار ارزش های 
واالی ملت...
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11 فرهنگی

ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
: چنــد تــن از مســئوالن و دغدغه منــدان  گمــار
حوزه هــای علمــی و فرهنگی نســبت به کم رنگ 
ابــراز  همــدان  در  اندیشــه ای  محافــل  شــدن 

کردند. نگرانی 
برگــزاری مراســم و مناســک  تقریبــًا قدمــت 
دین اســالم در ایران به اندازه عمر خود اسالم 
اســت. عالوه بر قدمت، تداول، تنوع و وســعت 
مراســم و مناســک در نظــام فرهنگی مــا نیز به 
اندازه ای اســت که می تــوان گفت کمتر کنشــی 
بــه انــدازه کنش هــای دینــی در نظــام فرهنگی 
مــا وســعت و تــداول دارد. ثبات شــکل و تکرار 
کنش هــای دینی از دیگــر خصوصیاتی بوده که 
آن هــا را به ســنت های مانــدگار فرهنگی تبدیل 
کــرده و شــاید بر این اســاس اســت کــه بخش 
وســیعی از رفتار و کنش های فردی و اجتماعی 

می دهند. شکل  را  ما 
مــا  اجتماعــی  و  دینــی  فرهنــگ  از  بخشــی 
ریشــه در »مجالس وعظ و خطابه« و »محافل 
علمــی و فکــری« دارد و از دل این جلســات که 
ســابقه ای طوالنــی داشــته، تحــوالت بســیاری 
خ داده اســت. عالوه بر  در طــی قــرون مختلف ر
تعییــن  در  اندیشــمندان  از  بســیاری  اینکــه 
اجتماعــی  تحــوالت  و  سیاســی  مناســبات 
نقــش داشــته اند، ضمن مراوده اندیشــه ای با 
یکدیگــر، مــردم را نیــز به فراخــور نیــاز آن ها به 
آبشــخور معرفتــی وصل کــرده و زمینــه را برای 
انســجام اجتماعــی و رشــد و نمــو فــردی آنان 
فراهــم کرده انــد. از آنجایــی کــه پیونــد دیــن و 
علــم ناگسســتنی بوده و مــردم همواره به این 
و  واعظــان  داشــته اند،  دلبســتگی  عنصــر  دو 
دانشــمندان نیــز در نظــر آن ها محتــرم بوده و 
ایــن را می توان با یک نــگاه اجمالی بــه منابر و 
نشســت های علمــی در طول این ســال ها درک 
و  فرهنــگ  نبــض  ایــن شــناخت  کــرد. عالوه بــر 
سنت ها و اخالق عامه و خاصه مردم در اعصار 
مختلــف بــا رجــوع بــه ایــن مجالــس و محافل 
قابــل دســتیابی بوده و می تــوان به عنوان یک 

نهاد مهــم تاریخی به آن نگاه کرد.
اســتانی  بــرش  در  و  مقدمــه  ایــن  ذکــر  بــا 
کــه نگارنــده بــه دنبــال آن اســت نیــز می توان 
همــدان را در زمــره ُپرتحرک تریــن اســتان ها در 
ایــن میــان قلمداد کــرد. چه قبــل از انقالب که 
ایــن دیــار محــل آمــد و شــد و اقامــت عالمان 
برجســته دینــی و اندیشــمندان بــزرگ بــوده و 
در پــی این حضور همــدان پیش قراول تحوالت 
دینی و سیاســی به شــمار می آمده و چه بعد از 
انقــالب که بــه یمن حضــور بســیاری از عالمان 
دینــی و اندیشــمندان، تنــور ارتبــاط مــردم بــا 

علمــا همــواره داغ بوده و مــردم جان های 

تشــنه خود را به واسطه جلسات وعظ و خطابه 
ســیراب می کردند. تا همین چندســال قبل هم 
شــاهد ایــن بودیم کــه اســاتید مبــرز حوزوی و 
دانشــگاهی بــا حضــور در همــدان با اســتقبال 

کم نظیر جوانان و مردم مواجه می شــدند.
اما آنچه محل تأمل اســت آنکه این جلسات 
و محافــل ناگهــان بی فــروغ شــده و هیــچ نهاد 
رســمی و غیر رســمی و هیچ ارگان دولتی یا غیر 
دولتــی و حتــی ســمن ها تالشــی بــرای پیگیــری 
برگــزاری این جلســات نکردند! حال این ســؤال 
مطــرح اســت که آیا کرونــا بهانه خوبی اســت و 
بــا شــیوع اپیدمــی این جلســات بی فروغ شــد؟ 
متأســفانه بایــد بــه شــما بگویــم خیــر. پیش از 
این هــا ایــن دغدغــه متعالی از دیار مــا رخت بر 
بســت و بیراه نیســت اگــر بگوییم به فراموشــی 
ســپرده شــد. حــال آنکــه ایــن ویــروس معلوم 
نیســت چــه زمانــی از میــان ما بــرود و مــا باید 
زندگــی خــود را با این حــال ادامه دهیــم، مثل 
همــه کارهایــی کــه درحال انجــام آن هســتیم، 
پــس بایــد بــه دنبــال علــت دیگــری بــرای ایــن 

بی رمقــی فرهنگی بود!
بــر این اســاس آنچــه در ادامــه می خوانید، 
گفت وگــوی خبرنــگار ســپهرغرب بــا چنــد نفر از 
ایــن حــوزه اســت کــه می آیــد.  دغدغه منــدان 
گفت وگــوی مــا را بــا محمــود مســگریان رئیس 
شــورای اســالمی شــهر همــدان، علــی طاهری 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
دانشــگاه  مــدرس  نــوراهلل زاده  نرگــس  و 

بوعلی ســینا از نظر می گذرانید:

در  جریان ساز  و  اثرگذار  افراد  حضور    
است ضروری  امر  یک  همدان 

رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با بیان 
اینکــه حضــور اندیشــمندان و متفکران دینی و 
فرهنگی در همدان ســنت حســنه ای بود که در 
ســال های اخیــر کم رنگ تر شــده اســت، عنوان 
آقــای فلســفی،  انقــالب مرحــوم  از  قبــل  کــرد: 
انصاریــان،  آیــت اهلل  همدانــی،  نــوری  آیــت اهلل 
آیــت اهلل مظاهــری و ســایر بــزرگان به کــرات در 
همدان حاضر شــده، در منــزل معتمدین مقیم 
شــده و در جلسات خود با عامه مردم به وعظ 

و خطابــه می پرداختند.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مســگریان  محمــود 
آیت اهلل  مســجد جامع همــدان ســخنرانی های 
نوری همدانی و مســجد مهدیه ســخنرانی های 
نخواهــد  فرامــوش  را  انصاریــان  آیــت اهلل 
همــواره  همــدان  پیشــینه  ســپهر  بــر  و  کــرد 
درخشــان خواهد بــود، گفــت: آقــای انصاریان 
در  کــه  بــود  ســاله   28  ،27 جــوان  یــک 

همدان حضور پیدا می کرد و آن زمان مشــهور 
بــود کــه ایشــان بیش از پنــج هــزار از احادیث 
و  اســت  حفــظ  را  علیهم الســالم  معصومیــن 
همین امر منشــأ اعتمادی شده بود که مردم 
بســیاری را پای منبر ایشــان می کشــاند و جان 

تشــنه آنان را سیراب می کرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور چهره هــای 
به نام و شــاخص در همدان سرمایه اجتماعی 
بــوده و آثار و برکات بســیاری خواهد داشــت، 
افــزود: خاطــرم هســت کــه مغــازه ای قبــل از 
انقــالب در همــدان مســکرات می فروخــت که 
بــا وســاطت آقــای انصاریــان تبدیل بــه مغازه 
فروش لوازم خانگی شــده و ایشــان شخصًا در 

این تغییر روند و ارشــاد حضور داشتند.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان ادامه 
داد: جلسات جریان ســاز و اثرگذار فکری، دینی 
و فرهنگــی تــا بعد از انقــالب نیز ادامه داشــته 
و مــردم به حضور چهره هــا در همدان مأنوس 
مــاه  ماننــد  خــاص  ایــام  در  به ویــژه  بودنــد؛ 
مبــارک رمضــان که جو شــهر کامــًا معنوی بود 
و از جمعیتــی کــه پــای منبــر این بــزرگان حاضر 

می شــدند، این امر به راحتــی قابل لمس بود.
مســگریان بــا تأکیــد بر ضــرورت حضــور این 
دارالمؤمنیــن  در  جریان ســاز  و  مبــارک  حرکــت 
همــدان، تصریح کرد: با توجه بــه نکات مذکور 
افــرادی می تواننــد در همــدان حاضــر شــده و 
جان های تشــنه معارف دینی و علمی را سیراب 
کرده و رشــد و نمو اجتماعی را سرعت ببخشند 
شناخته شــده  چهره هــای  ملــی  ســطح  در  کــه 
هســتند و حضور آن ها مســتلزم پیگیری و اراده 

آنان است. برای حضور 
وی ابــراز کــرد: نــگاه جناحــی به ایــن افراد و 
چهره هــای اثرگــذار کار اشــتباهی بــوده و بایــد 
ایــن شــخصیت های  از ســرمایه و اعتبــاری کــه 
فراجناحــی نزد مردم دارند، اســتفاده کرد و راه 
را برای یک رشــد دســته جمعی در شهر همدان 

که خاســتگاه ایــن برنامه ها بوده، ایجاد کرد.
ســخنان  پایــان  در  دانشــگاه  مــدرس  ایــن 
خــود بــا تأکیــد بر ضــرورت حضور ایــن افراد در 
همــدان به دلیــل وجهــه مثبتــی کــه نــزد عامه 
مــردم دارند، بر لزوم پیگیری و توجه مســئوالن 

و متولیان در این راســتا تصریح کرد.

و  هم  با  دانشمندان  تعامل    
رشد  به  منجر  دانش پژوهان  با  دانشمندان 

شد خواهد  اجتماعی  و  علمی 
در ادامــه عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد 
اســالمی بــا بیــان اینکه یکــی از مشــخصه های 
همدان این اســت که شــهر دانشــمندان به نام 
جهــان اســت، عنوان کرد: از این دیار شــاعران، 
علمــا،  عرفــا، 
و  شــهدا 

کــه  خواســته اند  به پــا  بســیاری  دانشــمندان 
هریک در دنیا نام دار هســتند.

علــی طاهــری خاطرنشــان کــرد: اندیشــه ای 
در  قرن هــا  گرفتــه،  شــکل  همــدان  در  کــه 
محافــل علمی دنیــا مطرح بوده و ایــن جایگاه 
ارزشــمندی اســت کــه در کنــار برجســتگی های 
دیگر آن مشــهود بــوده و باید تــالش کنیم این 
را در ســطح  جایــگاه معنــوی، فکــری و علمــی 

ملی و بین المللــی حفظ کنیم.
اینکــه  آنچــه مســلم اســت  کــرد:  تأکیــد  وی 
زمینه هایی وجود دارد که بتوان اســتعدادهای 
موجــود را پــرورش داد، ضمــن آنکــه ایــن دیار 
شــهدای  توانســته  کــه  داشــته  ویژگی هایــی 

بی شــماری را تقدیــم انقــالب کنــد و آوازه آن ها 
در ایــران و جهــان بپیچــد، بنابراین ایــن جایگاه 

شود. حفظ  باید 
طاهــری ادامه داد: یکــی از راه های پرورش و 
تربیت این افراد تعامل با بزرگان و جریان ســازی 
اســت که توســط آن هــا صــورت می گرفتــه و به 
مختلــف  حوزه هــای  در  اندیشــمندان  از  تأســی 

بســیاری راه دفاع از حق را می آموختند.
بــا  تعامــل  اینکــه  بــر  تصریــح  بــا  وی 
قابــل  جایــگاه  جهــان  و  ایــران  اندیشــمندان 
توجــه و وزینــی به شــهر می دهد، گفــت: فکر با 
تعامــل و اندیشــه با گفت وگو بارور می شــود و 
اگر ایــن مباحثات چهره به چهره باشــد، قاعدتًا 

نتیجــه اش بهتر خواهد بود.
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
راه هــای ارتقای فکری و اجتماعی که از گذشــته 
هــم در همــدان رواج داشــته، ایــن بــوده کــه 
در  کشــور ها  و  اســتان ها  ســایر  اندیشــمندان 
میزبانــی  و  می کردنــد  پیــدا  حضــور  همــدان 
همــدان از بــزرگان بــرکات بســیار و فرصت های 

قابــل توجهی ایجاد می کرد.
اســت  مدتــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  طاهــری 
چهره هــای  و  افــراد  و  اندیشــمندان  حضــور 
شــاخص و اثرگــذار در همــدان کم رنــگ شــده، 
کشــور  داخــل  در  خوبــی  ظرفیت هــای  افــزود: 
داریــم کــه می توان با زمینه ســازی بــرای حضور 
آن هــا بــه غنــای فکــری، فرهنگــی، اجتماعــی و 
معنــوی شــهر کمک کــرد، چراکه اســتعدادهای 
و  علمــی  تعامــالت  ایــن  خــالل  در  کم نظیــری 
بــرای دانشــجویان و  مباحثــات فکــری به ویــژه 

دانش پژوهان شــکل می گیرد.
واضــح  اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه  وی 
و  دانشــمندان  بــا  تعامــل  بســتر  ایجــاد  اســت 
ضروریــات  و  لــوازم  از  دنیــا  علمــی  چهره هــای 
اســت و مســئوالن مجامــع علمــی، حوزه هــا و 
دانشــگاه ها و مســئوالن فرهنگــی ایــن شــهر و 
اســتان بایــد بســتری را فراهــم کنند کــه نه تنها 
دانش پژوهــان و مــردم عــادی از حضــور آن ها 

نیــز  اســتان  اندیشــمندان  کــه  شــوند  منتفــع 
بین المللــی(  و  )ملــی  اندیشــمندان  ســایر  بــا 
گفت گــو و نشســت های علمــی داشــته باشــند 
تــا غنای فکــری و علمــی آن ها رشــد و نمو پیدا 

کــرده و در معرض نقــد و مباحثه قرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه الزمــه اقــدام بــه انجــام 
ذهــن  در  بــاور  ایــن  وجــود  کارهایــی  چنیــن 
مســئوالن اســت، ابــراز کــرد: اگــر مســئوالن به 
این باور برســند که حضور اندیشمندان و افراد 
شــاخص و اثرگذار در انســجام اجتماعی و رشد 
علمــی اســتان مؤثــر اســت، مــا اســتعدادهای 
خوبــی در زمینه هــای علمــی، فکــری و فرهنگی 
داریــم کــه می تواننــد در محافــل علمــی رشــد 

یافته و بالغ شــوند.
بیمــاری  وجــود  بــه  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
کرونــا و تبعــات ناشــی از آن در کم رنــگ شــدن 
کــرد  اشــاره  نیــز  فکــری  و  علمــی  نشســت های 
و گفــت: ایــن امــر را می تــوان در بســتر فضــای 
مجــازی هم پیگیــری کرد و البتــه تاحدودی هم 
جریــان دارد، اما این اپیدمی بــا ما بوده و باید 
به زیســت خــود در همــه زمینه ها بــا وجود آن 
عــادت کنیم و بر این اســاس از تأثیر دیدار های 
چهــره به چهره دانشــمندان و حضــور جوانانی 

که دل در گرو دانش دارند، غافل نباشــیم.
جوانــان  حضــور  کــرد:  اضافــه  طاهــری 
و  بــزرگان  علمــی  محافــل  در  دغدغه منــد 
بــه آن هــا  را  بــاور و حرکــت  ایــن  اندیشــمندان 
می دهــد کــه می تواننــد تأثیر شــگرفی در رشــد 
علمــی ایــن اســتان داشــته باشــند و ایــن دیار 
و  دانــش  و  علــم  پرچمــدار  گذشــته  همچــون 

باشد. معرفت 

وی در پایان سخنان خود متذکر شد: هریک 
از بــزرگان مــا می تواننــد بهانــه ای باشــند برای 
ایــن راهبــرد جدی که اســتان همــدان پرچمدار 
علــم و معرفــت باشــد، ضمــن اینکــه وصول به 
اهــداف واالی علمــی اســتان در گــرو حرکــت و 
و  فرصت هــا  ایــن  از  اســتفاده  در  برنامه ریــزی 

است. ظرفیت ها 

حضور  با  مردم  گاهی  آ افزایش    
مناسب شناختی  الگوهای 

آخریــن  در  نیــز  دانشــگاه  اســتاد  یــک 
برای بخــش ایــن گفت وگــو بیــان کــرد: 

در  جامعــه  فرهنــگ  ارتقــای 
ایــن  نیازمنــد  امــر  ابتــدای 
هســتیم که اطالعات و شناخت 

مــردم  و  شــهروندان  بــه  را  الزم 
ارائــه دهیــم و ایــن امر مســتلزم 

شــناختی  الگوهــای  معرفــی 
است. آنان  به  مناسب 

نــوراهلل زاده  نرگــس 

خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس و از آنجایــی 
کــه همــدان از دیربــاز پیشــتاز ایــن امــر بوده و 
افراد صاحب نظر به دعــوت نهادها یا گروه های 
مردمی در این شــهر حضــور می یافتند، شــاهد 
ایــن بودیم که افزایــش آگاهی مــردم و ارتقای 
برپایــی  و  حضــور  ایــن  پــی  در  آنــان  معرفتــی 

جلسات و نشســت ها حاصل می شده است.
از  پــس  داد:  ادامــه  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
آنجایــی کــه شــناخت و آگاهــی نیازمنــد حضــور 
افــرادی اســت کــه ایــن مســیر را طی کــرده و یا 
در ایــن مســیر هســتند، از ســرگیری ایــن حرکت 
مهم و جریان ســاز بیش ازپیش حس می شــود، 
به ویژه اینکه ما هم اکنون در شــرایطی هســتیم 
که شــناخت ها کشــفی و شــهودی شده و جایی 
بــه تبــع آن  آگاهــی کــم شــود،  کــه شــناخت و 

معضالت و آســیب ها زیاد می شود.
نــوراهلل زاده بــا تأکیــد بــر آنکــه ایــن امــر در 
تعالیــم دینی مــا هم به چشــم می خورد، گفت: 
هــر آنچه در دین مبین اســالم از طریق ارســال 
انبیــا و ائمــه اطهــار اتفــاق افتــاده، در راســتای 
افزایش آگاهی، شــناخت و معرفت مردم بوده 
اســت؛ بنابراین درحال حاضر نیــز بهترین روش 
این اســت که بتوانیم افــرادی که به این آگاهی 
آنــان  حضــور  از  و  کــرده  دعــوت  را  رســیده اند 
اســتفاده کنیــم تــا معارف مــورد نیــاز جامعه را 

دهند. نشر 
وی بــه اهمیــت کتاب خوانــی و مطالعــه نیــز 
اشــاره کرد و افزود: بدون تردید انس با کتاب و 
تأمــل در آن نیز معرفت بخش بوده و در فضای 

فرهنگی و اجتماعی اثرگذار اســت.
این اســتاد دانشــگاه در پایان ســخنان خود 

تصریــح کــرد: آنچــه واضح اســت اینکــه حضور 
اندیشــمندان در همــدان نیــاز بســیار ضــروری 
اســت تا به ارتقای ســطح علمی جامعه به ویژه 
جوانــان که چشــم امیــد رهبری هســتند، کمک 
کننــد. بدون برنامه و نــگاه بلندمدت نمی توان 
انتظــار تعالــی و پویایــی داشــت، بنابرایــن باید 

محافل علمی را گســترش دهیم.

ابراز نگرانی نخبگان ســـیاسی و اجتـــماعی از کمرنگ شدن 
 محافل اندیشه  ساز در همدان

مســجد جامع همدان ســخنرانی های آیت اهلل نوری همدانی و مســجد 
مهدیــه ســخنرانی های آیــت اهلل انصاریــان را فرامــوش نخــواد کــرد 

و بر ســپهر پیشــینه همدان همواره درخشــان خواهــد بود، آقای 
انصاریــان یــک جــوان 27، 28 ســاله بــود که در همــدان حضور 
پیــدا می کرد و آن زمان مشــهور بود که ایشــان بیــش از 5 هزار از 
احادیــث معصومیــن علیهم الســام را حفــظ اســت و همین امر 
منشــاء اعتمادی شــده بود که مردم بسیاری را پای منبر ایشان 

می کشاند و جان تشنه آنان را سیراب می کرد.

اگــر مســئوالن به این باور برســند کــه حضور اندیشــمندان و افراد 
شــاخص و اثرگذار در انســجام اجتماعی و رشــد علمی اســتان 
موثر است، ما استعدادهای خوبی در زمینه های علمی، فکری 
و فرهنگــی داریــم کــه می تواننــد در محافــل علمی رشــد یافته و 

بالغ شوند.

گاهی نیازمند حضور افرادی اســت که  از آنجایی که شــناخت و آ
این مسیر را طی کرده و یا در این مسیر هستند، از سرگیری این 
حرکت مهم و جریان ساز بیش از پیش حس می شود به ویژه 
اینکه ما هم اکنون در شــرایطی هســتیم که شناخت ها کشفی و 
گاهی کم شود به تبع آن  شــهودی شــده و جایی که شناخت و آ

معضات و آسیب ها زیاد می شود.

 رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان: همدان خاستگاه حضور اندیشمندان مطرح کشور بود 

 علی طاهری: الزمه حضور چهره ها در همدان باور مســئوالن به انســجام اجتماعی است 

 نرگس نوراهلل زاده: ارائه الگوهای شــناختی به شــهروندان از طریق برپایی محافل علمی و معرفتی حاصل خواهد شــد
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کنید مرا اسکن 

خیرا هم که دادستان 
کل کشور بخشنامه 

ای را صادر کرده 
که برگ سبز صادره 

وی انتظامی  از نیر
و  سند مالکیت خودر

محسوب می شود، 
این نشان می دهد که 
در خصوص ماده 29 

اختاف نظر وجود 
دارد؛ حداقلش این 

است که از طرف 
ریاست وقت قوه 

قضاییه و دادستان 
کل کشور دو بخشنامه 

مغایر صادر شده است؛ 
به نظر بنده بهتر است 

که این مشکل از طریق 
مجلس رفع شود چراکه 

اختاف نظر در مورد 
ماده 29 است و تفسیر 

قانون عادی نیز بر 
عهده مجلس شورای 
اسامی است که باید 
در این خصوص نظر 

تفسیری خواسته 
شود و ما بر اساس نظر 

مجلس، اقدام کنیم.

12

میخائیل 
اولیانوف

فساد اداری

خداییان

در پاسخ به مقاله نیویورک تایمز مطرح شد؛

رد ادعای نیویورک تایمز 
درخصوص برنامه هسته ای ایران

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان های  در  روسیه  دائم  نماینده 
اتریش،  پایتخت  وین  در  بین المللی 
اینکه  از  نشانه ای  هیچ  کرد:  اعالم 
سالح  به  دستیابی  پروژه  روی  بر  ایران 
نشده  مشاهده  می کند،  کار  هسته ای 
و اتهامات مرتبط با این قضیه محلی از 

اعراب ندارد.
میخائیل اولیانوف در این رابطه گفت: از چنین گمانه 
زنی هایی اســتقبال نمی شــود. ســاختن بمب هسته ای 
برای یک کشــور غیر هسته ای بســیار دشوار است. هیچ 
نشــانه ای وجود ندارد که نشان دهد ایران مشغول کار 
در این راستا است. این )ادعاها( چیزی نیست جز گمانه 
زنــی کــه قصد ایجاد بحــث و جدل درباره این مســئله را 
دارد آن هــم موقعــی کــه همــه طرف هــای دخیــل باید 
بــا یکدیگر بــه همراه آمریــکا دوباره بر ســر میــز مذاکره 
بنشــینند و مســئله احیای برنامه جامع اقدام مشــترک 

)برجام( را حل کنند.
اظهارات اولیانوف در پاســخ بــه مقاله نیویورک تایمز 
مطرح شده است. نشریه مذکور به نقل از کارشناسانی 
کــه آخرین گزارش هــای آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
را تجزیــه و تحلیــل کرده اند، مدعی شــده بــود که ایران 
می توانــد تقریبــًا در بــازه زمانی یک ماهــه، مقدار کافی 
مواد هسته ای برای ساخت یک کالهک اتمی را به دست 

آورد.
وی با اشــاره به اینکه روســیه از اعــالم آمادگی ایران 
بــرای از ســرگیری مذاکرات برای احیای توافق هســته ای 
ســرگیری  از  دقیــق  تاریــخ  گفــت:  می کنــد،  اســتقبال 
مذاکرات هنوز مشــخص نیست. با این حال، سخنگوی 
رســمی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که روند مذاکرات 
به زودی از ســر گرفته می شــود. قبًا چنیــن اظهاراتی از 
ســوی طرف ایرانی صورت نگرفته بود. این نشــانگر این 
مســئله اســت که ایرانیان تقریبًا آماده بازگشــت به میز 
مذاکــره در ویــن هســتند و اگــر چنیــن باشــد، مــا از آن 
اســتقبال می کنیم. ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده 

است.

ایران و جهان

ود به عرصــه انتخابات بر عــزم خود برای پیشــگیری و  رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ور
مقابلــه بــا فســاد تاکیــد داشــته ام، اظهار داشــت: پیــش از آغاز به کار رســمی دولت، نشســتی 
بــا نماینــدگان دســتگاههای نظارتــی ســه قــوه و ســایر بخش هــای مرتبــط دربــاره شناســایی 
گلوگاه های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارش های خود 
از بســترهای فســادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دســت دولت رسید و 

وهی قرار گرفت. برای جمع بندی در اختیار کارگر

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
قضائیه  قوه  سخنگوی  جهان: 
متهمان  از  یکی  محکومیت  از 
بدوی  دادگاه  در  اکبری  پرونده 

خبر داد.
ذبیح اهلل خداییان در پاسخ به 
ســئوالی در مورد پرونده حســن 
میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار کرد: بخشــی 
از این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر 
به صدور حکم شــده بود و بخشــی از آن مفتوح 

بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
نفــر   20 پرونــده  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
محکومیــت یافتنــد کــه اتهامات آن ها مشــارکت 
در اخــالل عمــده در نظــام پولــی و ارزی کشــور و 
پولشــویی، کالهبرداری، جعل، اســتفاده از سند 
مجعــول و اعمــال نفــوذ برخالف حــق و مقررات 
اســت؛ همچنیــن اتهــام برخــی محکومــان دیگر 
این پرونــده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر 

است.
ســخنگوی دســتگاه قضــا بیــان کــرد: در این 
پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس 25 سال، 
ســه فقــره حبس ســه ســال و یــک فقــره حبس 
یکســال، جمعــا بــه 35 ســال حبــس محکــوم 
شــد. همچنین در این پرونده یک نفر به 16 سال 
حبــس، دو نفــر به 10 ســال حبس، یــک نفر به 9 
ســال حبس، شش نفر به 7 ســال حبس و بقیه 
نیــز به شــش ســال و پنج ســال حبــس محکوم 

شده اند.
خداییــان افزود: ایــن افراد بــا اقدامات خود، 
در نظــام ارزی کشــور اخالل ایجاد کــرده بودند و 
وام هــای کالنــی را از برخی بانک هــا گرفته بودند. 
در یــک مــورد 60 میلیــون یورو از یکــی از بانک ها 
وام گرفتــه بودند تــا کاال وارد نمایند؛ اما با جعل 
مــدارک، وانمــود کردند کــه کاال وارد شــده حال 

آنکه کاالیی وارد نشده بود.
وی بیــان کــرد: حکم صــادره در مــورد پرونده 
اســامی  ذکــر  از  لــذا  اســت  بــدوی  الذکــر  فــوق 
محکومــان خودداری می کنیــم و این حکم قابل 
فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور اســت 
و در صــورت قطعیــت بــه اطــالع مــردم شــریف 

می رسانیم.
ســئوالی  بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  خداییــان 
پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر 
کاربــری اراضی و تاکیدات رئیــس قوه قضاییه در 
ایــن رابطه گفــت: تاکید رئیــس قــوه قضائیه آن 
اســت که دســتگاه های متولی نباید اجازه ســوء 

اســتفاده به افراد ســودجو را بدهند بنابراین در 
مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید 
پیشــگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و 
ســپس انتظار داشته باشد که دســتگاه قضایی 
ورود کنــد و با قلع و قمع و یا ســایر اقدامات، به 

اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی 
کــه از جانــب رئیس قــوه قضائیه پیرامــون تغییر 
کاربــری اراضی هــا در جلســه اخیــر شــورای عالی 
قــوه قضائیه مطرح شــد، گفــت: در اســتان البرز 
موسســه ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای 
انجام امور کشــاورزی و دامپروی در اختیار گرفته 
بــود کــه بــر مبنــای گزارشــات واصله، موسســه 
مزبــور بــا تغییر مدیریــت اقدام به تغییــر کاربری 
و انجام ســاخت و ســاز در آن اراضــی زراعی کرده 
بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین 
مامــور ویژه بــرای پیگیری موضــوع، از این اقدام 
غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکیــد کــرد: دســتگاه های اجرایــی در امــر 
مقابله بــا تغییر کاربری ها بایــد در میدان حضور 
جدی داشــته باشند و با پیشــگیری خود، ترتیبی 
اتخــاذ کنند کــه نیازی به حضور دســتگاه قضایی 

نباشد.
در پاســخ به پرسشــی در مورد مباحثی که در 
خصوص برگ ســبز خودرو و اعتبــار یا عدم اعتبار 
آن در محافــل حقوقی و رســانه ای مطرح شــده 
اســت، گفت: در این رابطــه الزم می دانم مقدمه 
ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه 
ای کــه در مورد نقل و انتقال خودرو داشــته ایم، 
مــاده 29 قانون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگی 
مصوب 1389 اســت. در این مصوبه مقرر شــده 
اســت کــه نقــل و انتقال خــودرو باید بــه موجب 
ســند رســمی باشــد؛ دارنــدگان وســایل نقلیــه 
مکلف هســتند قبــل از نقل و انتقــال خودرو، در 
دفاتر اســناد رســمی ابتدا بــه ادارات راهنمایی و 
رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن ها جهت 
بررســی اصالــت خــودرو، هویــت مالــک، پرداخت 
جرایــم و دیــوان معوق و تعویــض پالک مراجعه 

کنند.
وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شــده 
کــه نیــروی انتظامی می توانــد با کمک ســازمان 
ثبت اســناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در 

مراکز تعویض پالک را فراهم کند.
ســخنگوی قــوه قضاییــه بیــان داشــت: ایــن 
اختــالف نظرهــا یک تاریخ طوالنی دارد. در ســال 
91 فرمانــده وقــت نیروی انتظامی بخشــنامه ای 

را در رابطــه با نحــوه اخذ جرایــم و دیوان معوق 
خودروهــا و نحــوه احــراز هویت مالــک و اصالت 
ایــن  در  کــرد؛  صــادر  پــالک  تعویــض  و  خــودرو 
بخشــنامه مقــرر شــده بود کــه نیــروی انتظامی 
تکلیفی برای معرفی کســانیکه به مراکز تعویض 
پــالک مراجعــه می کنند بــه مراکز و مراجــع دیگر 
نــدارد. از آن بخشــنامه بــه دیوان عدالــت اداری 
شــکایت شد و دیوان در سال 92 حکمی را صادر 
کــرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده 29 
اســت و این بخشــنامه مورد اشــاره نیز در مورد 
نحــوه تعویض پــالک و احراز صالحیــت خودرو و 
مالــک خــودرو اســت و ارتباطی به نقــل و انتقال 
خودرو که در صالحیت دفاتر اسناد رسمی است، 
ندارد؛ فلذا بخشــنامه صادر شده از جانب نیروی 

انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد: در ســال 94، اســتعالمی 
از اداره حقوقــی قــوه قضائیــه صــورت گرفت که 
ایــن اداره اعــالم کرد نقــل و انتقال خــودرو باید 
در دفاتر اســناد رسمی صورت گیرد؛ در سال 95 
نیز ریاســت وقت قوه قضاییه بخشنامه ای صادر 
کرد که بر مبنای این بخشــنامه برگ ســبز خودرو 
سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی شود 
و مراجع قضایی نمی توانند برگ سبز را به عنوان 

سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.
وی افزود: در پایان ســال 99، مجددا از هیئت 
عمومــی دیــوان عدالــت اداری رای دیگری صادر 
شــد که االن این رای مطرح است؛ در این رای دو 
بند از بخشنامه ای که معاون وقت سازمان ثبت 
اســناد و امالک صــادر کرده بود ابطال شــد؛ این 
دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت 

در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر 
شــده بــود کــه دفاتر اســناد رســمی هنگامی که 
اقــدام به تنظیم ســند وکالت بــرای نقل و انتقال 
خــودرو یــا تعویض پــالک می کنند حــق تفویض 
وکالــت ندارنــد؛ در بنــد دیگــر مقرر شــده بود که 
اگر کســی وکالت تعویــض پالک یا نقــل و انتقال 
خــودرو را دارد؛ دفاتــر حــق ندارنــد بــر مبنای آن 
وکالتنامه هــا امــور را انجــام دهنــد و حتمــا باید 
خودرو به نام شــخص وکیل شود و سپس امور 
ناظــر بر نقــل و انتقال خودرو و یــا تعویض پالک 
صورت گیرد. آن بخشــنامه خالف قانون بود و به 
حق دیــوان عدالت اداری آن را باطــل کرد و بیان 
داشــت کــه وکالت حق مــردم اســت و نمی توان 
این حق را از مردم ســلب کــرد. بنابراین رای فوق 
ناظــر بر بخشــنامه ای بــود که وکالــت را در دفاتر 

اسناد رسمی محدود کرده بود.
ســخنگوی دســتگاه قضــا تصریح کــرد: اخیرا 
هم که دادســتان کل کشور بخشنامه ای را صادر 
کرده که برگ ســبز صادره از نیروی انتظامی سند 
مالکیت خودرو محســوب می شــود، این نشــان 
می دهــد کــه در خصــوص مــاده 29 اختالف نظر 
وجــود دارد؛ حداقلــش ایــن اســت کــه از طــرف 
ریاســت وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور 
دو بخشــنامه مغایــر صــادر شــده اســت؛ به نظر 
بنده بهتر اســت که این مشــکل از طریق مجلس 
رفــع شــود چراکه اختالف نظر در مــورد ماده 29 
است و تفســیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس 
شــورای اســالمی اســت که باید در این خصوص 
نظر تفســیری خواســته شــود و ما بر اساس نظر 

مجلس، اقدام کنیم.

ی ونده اکبر طبر پر اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اصول  رئیس جمهور  جهان: 
ملی  نقشه  بر  حاکم  دوازده گانه 
فساد  با  مقابله  و  پیشگیری 
دولت  در  اقتصادی  و  اداری 

سیزدهم را ابالغ کرد.
چهارشــنبه  روز  جلســه  در 
هیئــت دولت رئیــس جمهور اصــول دوازده گانه 
حاکم بر نقشــه ملی پیشــگیری و مقابله با فساد 
بــه  را  ســیزدهم  دولــت  در  اقتصــادی  و  اداری 
اعضــای دولــت و دســتگاه های اداری و اجرایــی 

ابالغ کرد.
رئیس جمهــور در جلســه هیئــت دولــت یکــی 
شناســایی  را  ســیزدهم  دولــت  اولویت هــای  از 
بســترهای فســادزا، اصــالح و مبــارزه بــا فســاد 
عنوان کرد و گفت: بنای دولت ســیزدهم از ابتدا 
بر ایــن بوده کــه گلوگاه های فســاد، شناســایی 
شــده و مدیران دســتگاههای مختلف به نحوی 
نســبت بــه اصــالح و رفــع ایــن گلوگاه هــا اقدام 
کنند که زمینه های بروز فســاد در نظام اداری به 

طور کامل زدوده شود.
طــور  بــه  فســاد  از  پیشــگیری  افــزود:  وی 
بــه  رســیدگی  و  دولــت  وظیفــه  مشــخص 
پرونده های تشــکیل شده در این رابطه بر عهده 
وظیفــه  دولتــی  مدیــران  اســت.  قضاییــه  قــوه 
دارنــد از بــروز فســاد پیشــگیری کنند تــا ورودی 
پرونده هــای مفاســد بــه قــوه قضاییــه کاهــش 

یابد.
رئیســی با اشــاره بــه اینکه از ابتــدای ورود به 
عرصــه انتخابــات بر عزم خــود برای پیشــگیری و 
مقابله با فســاد تاکید داشــته ام، اظهار داشت: 
کار رســمی دولــت، نشســتی  بــه  آغــاز  از  پیــش 
بــا نماینــدگان دســتگاههای نظارتــی ســه قــوه 
شناســایی  دربــاره  مرتبــط  بخش هــای  ســایر  و 
گلوگاه های فســادزا در نهادهــای مختلف برگزار 
کــردم و قــرار شــد ایــن دســتگاهها گزارش های 
خــود از بســترهای فســادخیز را بــه دولــت ارائه 
کنند که این گزارش چندی قبل به دســت دولت 
رســید و بــرای جمع بنــدی در اختیــار کارگروهــی 

قرار گرفت.

وی ادامــه داد: در جلســات کارگــروه مذکــور 
خــاص  وظایــف  دربــاره  دســتورالعمل هایی 
و  پیشــگیری  زمینــه  در  مختلــف  دســتگاه های 
مقابله با فســاد در قالب »نقشــه ملی پیشگیری 
و مقابله با فســاد اداری و اقتصادی« تهیه شــد 
کــه اصــول حاکم بر این نقشــه ملی امــروز ابالغ 

شد.
ملــی  نقشــه  بــر  حاکــم  گانــه   12 *اصــول 
پیشــگیری و مقابلــه با فســاد اداری و اقتصادی 

به این شرح است:
1- شفاف ســازی: تولیــد و ارایــه ی اطالعــات؛ 
صحیح، دقیق، بــه موقع و مرتبط به مراجع ذی 
صــالح و مــردم به ویژه در حــوزه ی فعالیت های 

اقتصادی و تامین اشــراف دولت
2- مدیریــت تعــارض منافــع: تفکیــک بخش 

عمومــی و خصوصی، بســتن درب های گردان و 
اتخــاذ تدابیــر موثر در پیشــگیری از شــکل گیری 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  منافــع  تعــارض 
توســط  تاسیســی  تعاونی هــای  یــا  و  )شــرکتها 
دســتگاه های اجرایی که ارایه بخشــی از خدمات 

به آنها واگذار شده است(
3- فرهنگ ســازی و نظارت همگانی: نهادینه 
کردن فسادســتیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و 
مســئولیت پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها 
عملیــات  از  جلوگیــری  و  فســاد  بــا  مبــارزه  در 
روانــی مخــرب در جامعــه و تقویــت حساســیت 
عمومی با به مشــارکت طلبیدن مردم و توسعه 
زیرســاخت های حمایتی از افشــا کنندگان فساد 

و فراهم کــردن زمینه های نظارت همگانی
تشــکیالت  و  ســاختار  ســازی  متناســب   -4

انــدازه ی  نامتــوازن  رشــد  از  جلوگیــری  دولــت: 
و  ســاختارها  پیچیدگــی  کاهــش  و  دولــت 
اثــر  و  آمــدی  کار  افزایــش  اداری،  فرایندهــای 
بخشــی نظــام اداری و تقویــت نقــش هدایتــی، 

حمایتی و نظارتی دولت
5- شایســته گزینی: اســتقرار نظام شایســته 

گزینــی و انتصــاب مدیــران کار آمد، فسادســتیز 
و انقالبــی در الیه هــا و ســطوح مختلــف نظــام 
اداری و توانمنــد ســازی نیــروی انســانی و رفــع 
در  صالحیــت  صاحــب  انســانی  نیــروی  کمبــود 
تصــدی مناصب دولتی همراه بــا تقویت فرهنگ 

آنها در  فسادستیزی 

نظــام  در  بازنگــری  فرایندهــا:  ســهولت   -6
رویکــرد  بــا  دولتــی  اســتعالم های  و  مجوزهــا 
حداقل سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی 
اســتعالم ها؛  صــدور  رســانی  روز  بــه  فرایندهــا، 
تصدیق و اصالت ســنجی اســناد از مراجع صدور 
دســتگاه های  بیــن  ارتباطــی  پیونــد  برقــراری  و 

ذی ربط
7- دولــت الکترونیــک: بهــره گیــری از فناوری 
دولــت  اســتقرار  و  تکمیــل  ویــژه  بــه  اطالعــات 
مواجهــه  رســاندن  حداقــل  بــه  و  الکترونیــک 
حضــوری خدمــت دهنــده و خدمــت گیرنــده و 
ایجــاد پنجــره ی واحــد خدمــات دولتی و شــکل 
دهی دولت هوشــمند بــا لحاظ کــردن تعامالت 

آن با سایر بخش ها
و  ارزش  زنجیــره ی  رویکــرد  توســعه   -8
کــردن  کوتــاه  هــدف  بــا  تامیــن  زنجیره هــای 
فاصلــه ی بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننده ی 
واقعــی و اصــالح نظــام قیمــت گــذاری کاالها و 
خدمــات عمومــی و اصــالح و بهبــود هدفمنــد 
ســازی یارانه هــا و رفــع امتیــازات ویــژه )رانــت( 

ساختاری
9- حمایت از فعالیت ســالم: احترام گذاشتن 
بــه ثــروت آفرینــان و فعــاالن اقتصادی ســالم و 
فراهم کردن زمینــه فعالیت های حداکثری آن ها 
در بخــش واقعــی اقتصاد و صیانــت ازمدیران و 

کارکنان پاک دســت و فسادستیز
10- تقویت اشــراف: یکپارچه ســازی اطالعات 
در نظــام مالی و اقتصادی کشــور و بهره گیری از 
روشــهای نویــن تحلیل داده بــرای افزایش توان 

پیــش بینی و پیش گیری
از  گیــری  بهــره  کارآمــد:  و  موثــر  نظــارت   -11
فناوری هــای یکپارچــه، برخــط و هوشــمند برای 
افزایش اثر بخشــی نظارت ها و حذف بســترهای 
فســاد زا و طراحی ســازوکار حساس و هوشمند 
کارکنــان  و  مقامــات  فعل هــای  عــدم  برابــر  در 

دولت که زمینه ســاز بروز فساد است
12- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی 
و جلوگیــری از تمایــل افــراد به فســاد و بازنگری 
در  فرایندهــای رســیدگی و مجــازات بــا رویکــرد 

ســرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

ی و اقتصادی در دولت ابالغ شد اصول 12 گانه مقابله با فساد ادار


