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خبر اول

به جای تهدیدمحوری ،از فرصتها و
کرامتهایحاشیهشهرهمبگوییم
به گـزارش «جـوان» ،وحید جلیلی معـاون فرهنگی و
اجتماعی شـهرداری مشهد در نشسـت خبری تشریح
فعالیـت های این معاونت در پاسـخ به سـوالی پیرامون
ظهور فرقه های ضاله در حاشـیه شـهر مشهد گفت :در
موضوع حاشـیه شـهر کـه نگرانی اصلی ما هم هسـت،
تحلیل مـن متفاوت اسـت؛ زمانـی کـه بخشهایی به
شـهر اضافـه میشـوند تـا وقتیکـه امکاناتی بـه آنجا
برسـد ،حتی اگر عزم و اراده جدی وجود داشـته باشـد
مدتـی طـول خواهـد کشـید تـا آن بخشها بهانـدازه
مناطـق برخـوردار از امکانات بهرهمند شـوند .بهترین
کار بـرای این مناطق شـهر این اسـت که وقتـی درباره
آن حـرف میزنیـم صرفـاً از آسـیبهای آن صحبـت
نکنیـم ،بلکـه از کرامتهـا و فضائـل آنهـم صحبـت
کنیـم .وی افـزود :مثلاً در بخـش قُرقـی ،بعضـی از
شهدای برجسـته خراسـانی ازآنجا برخاسـتهاند .پس
ظرفیتهـای باالیـی دارد...
بقیه در صفحه ۲
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تأکیدهفتادبارهبر«نفوذ»درطیصدروز

آیتا ...سید احمد خاتمی در اجتماع عظیم عزاداران اول ماه صفر
با عنوان «منشور عزت» در جمع مردم تربتحیدریه اظهار کرد:
از موضوع برجام تاکنون حدود  ۱۰۰روز گذشته و مقام معظم
رهبری بیش از  ۷۰بار کلمه نفوذ را مطرح و تبیین کردند ،اما
برخی عناصر در داخل کشور از این کلمه بهمانند فتنه وحشت
دارند و لذا باید به آنها بگوییم که فتنهگری نکنند تا نگویند فتنه
و همچنین در مقابل نفوذ دشمن محکم و استوار بایستند .وی
یکی از مهمترین ابعاد نفوذ را جدا کردن مردم از دین خدا عنوان
کرد و افزود :مهمترین بعد نفوذ ،نفوذ فرهنگی است و دشمن
با  ۱۸۰شبکه فارسیزبان ماهوارهای و هزاران سایت اینترنتی
و با غفلت از خدا ،مترصد آن است تا مردم و بخصوص جوانان را
نسبت به ارزشهای دینی و انقالبی بیتفاوت کند .عضو مجلس
خبرگان رهبری تأکید کرد :به هر میزان که بتوانیم فاز و محور
معنویت را در جامعه زنده نگهداریم به همان میزان در مقابل نفوذ
دشمن ایستادیم و بالعکس به هر مقدار که از دین خدا و معنویت
غفلت کنیم دشمن پیش روی خواهد کرد .خاتمی محرم و عاشورا
را فرهنگ عزت و ذلت ناپذیری عنوان کرد و گفت :برخی قصد
دارند این فرهنگ عزت را به سمت ذلت ببرند و میگویند حضرت
سیدالشهدا(ع) با عمر سعد دست داده و مذاکره کرده ،حالآنکه
در  ۱۰مصدر از مصادیر قوی و مستدل آمده که امام حسین(ع)
به عمر سعد نهیب زده و او را نصیحت و موعظه کرده است.
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مراقبآیتا...ها
وعالمههایدروغینباشید

امامجمعه موقت درگز در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته
این شهر گفت :ابوسفیان ،معاویه ،یزید سالهاست که مردهاند
ولی خط فکری آنها از بین نرفته است و کسانی که در آن زمان
مقابل امام زمان خود ایستادند؛ امروز نیز طرفداران آنان در داخل
و خارج کشور با حضرت مهدی(عج) و نایب بهحق ایشان مقابله
میکنند .حجتاالسالم محمد ساجدیان افزود :تاریخ برای حفظ
کردن نیست بلکه هدف اصلی خواندن تاریخ عبرت گرفتن از
حوادث آن میباشد .وی ضمن بیان خطر عالمههای دروغین در
کشور گفت :دشمنان از طریق بعضی افراد خود در بدنه حوزههای
علمیه و ساختن آیتا...ها و عالمههای دروغین در کشور به دنبال
نفوذ و پیاده کردن سیاستهای خود در کشور هستند.

جدینگرفتن«نفوذ»،بحرانفرهنگی
سیاسیرابهبحرانامنیتیتبدیلمیکند

فرمانـده سـپاه ناحیـه عمـار مشـهد در نشسـت سیاسـی
مشـترک با بسـیج دانشـجویی خراسـان رضـوی با اشـاره به
راه های نفوذ دشـمن گفـت :زمانی که دشـمن از مقابله رو در
رو ناامید می شـود بیشـترین تـوان خود را به نفـوذ اختصاص
مـی دهـد و لـذا خطر نفـوذ آن زماني اسـت کـه ما نسـبت به
دشـمن سـهل اندیش باشـیم .محمد حسـین زاده افزود :هر
زمان نگاهمان به دشـمن عوض شـد و دشـمنی دشمن را کم
رنـگ دیدیم ،کم کم تقرقه و انشـقاق صورت مـی گیرد و نفوذ
آرام آرام و بـی سـر صـدا هماننـد یـک ویـروس به بدنـه نظام
ورود پیـدا می کنـد .فرمانده سـپاه ناحيه عمار مشـهد خاطر
نشـان كـرد :اگـر امـروز نفـوذ در دوران پسـابرجام را جـدی
نگیریم خسـارت هـای زیـادی را متحمـل خواهیم شـد چرا
کـه نتیجه نفـوذ فرهنگی ،سیاسـی منجـر به بحـران امنیتی
خواهد شـد ،و در اینجاسـت که باید هشـدارهای رهبر معظم
انقلاب را جدی بگیریم و تنهـا راه جلو گیـری از این نفوذ باال
بردن سـطح بصیـرت ،فکـر و تحلیل مردم اسـت.

محمد اسماعیل نیا نماینده مردم خلیلآباد ،کاشمر و بردسکن
در نشست خبری اخیر خود پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره
وام خرید کاالی ایرانی اذعان نمود :برخی از افراد مارکهای
اجناس ایرانی را بهعنوان مارکهای برتر قبول ندارد و در این
زمینه تبلیغات مناسب صورت نگرفته است و ما به دنبال این
هستیم که هم چرخه تولید کشور راه بیافتد و هم از ایجاد بازار
سیاه در کشور برای این وام جلوگیری کنیم.

خسارت۷میلیاردریالیتگرگ
به زعفران کاران مه والت

استقرارششایستگاهمطالعهدرمراکز
پرترددتایباد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در گفتوگو
با خبرگزاری فارس در مشهد با اشاره به وضعیت نابسامان و
تجمعهایروزهایاخیرمؤسساتمالیبدرتوسوفرشتگاناظهار
کرد :آنچه مشخص بوده مهمترین مشکل این مؤسسات ازجمله
بدرتوسمشکلنقدینگیاست.ویافزود:درحالحاضراساسنامه
موسسه آرمان در شورای پول و اعتبار تصویب شد و بر مبنای آن
قرار است مؤسساتی نظیر بدر توس و فرشتگان منحل شود و همه
آنها در قالب موسسه آرمان فعالیت کنند .علی رسولیان تأکید
کرد :تمامی مؤسسات نظیر بدرتوس ،فرشتگان و الزهرا قرار است
در قالب موسسه آرمان که ممکن است نام آن تغییر کند دارای
مجوز شده و پس از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کنند.

بهدنبالجلوگیریازبازارسیاهوامخرید
کاالهستیم

حجتاالسالم تاجی خطیب جمعه چناران در نماز جمعه
هفته گذشته این شهر گفت :اگر نیمنگاهی به شبكه جاسوسي
دستگيرشده داشته باشيم ،میبینیم شبکهای بوده است
که با بزک كردن چهره كريه دشمن بهویژه آمريكا ،اغلب در
رسانههايي كه از حمايت دولت و يا پشتوانه بيتالمال متأسفانه
اداره میگردند و در مقام شكستن عزت ملي و القاء مذموميت
تعرض به دشمن و سياه نمايي و زير سؤال بردن كارآمدي نظام
واليي و ظرفیتسازی براي ساخت جامعه مدني به مدل غربي
و ايجاد تغيير در درون با تحريك افكار عمومي و زمینهسازی
خیز شهای اجتماعي و زنان ،بهویژه اثرگذاري در راستاي
انتخابات پيش روی فعاليت میکنند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
مشهد در تشریح امکان شارژ «منکارت» از طریق گوشی همراه
اظهار کرد :این امکان برای گوشیهای هوشمند که مجهز به
فنّاوری  NFCهستند ،فعالشده است بهنحویکه کاربر پس از
اتصال به شبکه اینترنت و نصب نرمافزار شارژ «منکارت» بر
روی گوشی ،تکمیل فرم ثبتنام و واردکردن شماره موبایل
بهعنوان نام کاربری و تعیین رمز عبور وارد محیط نرمافزار شده
و از امکاناتی شامل خرید شارژ ،انجام شارژ ،گزارشگیری از
خریدهای انجامشده و مشاهده موجودی «منکارت» استفاده
نماید .رجائیان ضمن اشاره به صرفهجویی در زمان شارژ با گوشی
موبایل اظهار کرد :این نرمافزار بهمنظور فراهمسازی امکان
شارژ منکارت بدون نیاز به مراجعه به مراکز شارژ طراحیشده
و در نوع خود پروژهای بینظیر است  .گفتنی است؛ نرمافزار
شارژ «منکارت» جهت نصب بر روی گوشی همراه در سایت
 http://mobile.mashhad.irقابل دانلود است.

«فرشتگان»و«بدرتوس»منحلودرقالب
«آرمان»فعالیتمیکنند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سرخس در گفتگو با یک «نسیم
سرخس» گفت :سال گذشته مردم شهرستان سرخس ۷۶۰میلیون
ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند که بیش از ۱۰۰
درصد تعهد شهرستان بود .حجتاالسالم علیرضا سیستانی با بیان
اینکه هزینه هر خشت طال  ۳۰۰هزار تومان است ،افزود :امسال
تعهد شهرستان برای بازسازی عتبات عالیات  ۲میلیارد ریال است.

عناصرشبکهجاسوسیرسانهای،چهره
دشمنرابزکمیکردند

امکانشارژ«منکارت»ازطریقتلفنهمراه

در اولین روز هفته کتاب و کتا بخوانی با همکاری انجمن
کتابخانههای عمومی و شهرداری تایباد ،شش قفسه کتاب با
بیش از  ۴۰۰عنوان کتاب در محل شهرداری ،مجتمع تجاری
گلستان ،بوستان مادر ،بیمارستان خاتماالنبیاء ،درمانگاه تأمین
اجتماعی ،درمانگاه نبی اکرم(ص) برپا شد .در این مراسم که
عثمان محمدپرست استاد بزرگ موسیقی مقامی کشور بهعنوان
مهمان افتخاری حضور داشت ،به همگان توصیه کرد برای رشد و
پیشرفت کشور خصوصاً در زمینه علمی و فرهنگی تالش کنید.

كمك ۷۶۰میلیونريالیمردمسرخس
بهبازسازيعتباتعاليات

رسایی :در حال
حاضر که برخی
از اصالحطلبان
با اصولگرایان
یکی شدهاند ،در
رأس مجلس نهم
کسانی هستند
که روزنامههای
شما برایشان کف
میزنند.

خرازی:
بزرگترین اشتباه
مجلس ششم
تحصن آن بود و
این پذیرفتهشده
نیست و هر کس
بخواهد از این
موضوع دفاع کند
خودش باید جواب
دهد

مناظره صادق خرازی عضو شورای مرکزی حزب
نزدیک به جریان اصالحات و حجت االسالم حمید
رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در هفته جاری توسط جامعه اسالمی
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
خرازی در این برنامه گفت :فردی که وارد خانه ملت
میشود باید نماینده مردم باشد و قوانینی که منافع
ملی ایران را تأمین میکند جدی تلقی کند.
وی ادامه داد :نماینده باید صدای ملت باشد و
اهداف حزب و گروهش را معیار خود قرار نده و ندای
حقگویی این است که مجلس بیدار ،هوشیار و صدای
کسانی باشد که سره را از ناسره تشخیص میدهند.
رسایی نیز دراینباره گفت :من با بخش زیادی از
صحبتهای آقای خرازی موافق هستم؛ چراکه همه
اینها حرفهای درستی است ،شاید اختالفنظر
ما در مصادیق باشد .من عضو هیچ جناح و گروهی
نیستم .این سخنان رسایی واکنش دانشجویان
را همراه با خنده برانگیخت .او در واکنش به این
موضوع اظهار کرد :بعضیها به میزان اطالعاتی که
دارند نسبت به برخی از مسائل عکسالعمل نشان
میدهند .نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه وقتی جبهه پایداری تشکیل
شد من در آن حضور پیدا کردم ،یادآور شد :اما بعدا ً
چون کار حزبی چارچوب برای افراد تعیین میکنند
که باید از آن تبعیت کنیم دیگر برای من مقدور
نبود در جبهه پایداری بمانم ،چراکه من مسئولیت
هفتهنامه  ۹دی را داشتم.
رسایی در ادامه سخنانش از خرازی به درباره
مواضعش درباره عملکرد مجلس ششم سؤال کرد
و افزود :مجلس ششم یکی از ویژگیهایش این بود
که روی شاخه نشسته بود و همان شاخه را داشت
میبرید ،من از آقای خرازی سؤال میکنم اگر کسی
با آن نگاه در مجلس آینده حضور داشته باشد آیا شما
از آن دفاع میکنید .خرازی در ادامه خاطرنشان کرد:
هر مجلسی نقاط سفید و سیاهی دارد که بهصورت
کلی نمیتوان قضاوت کرد ،مجلس ششم هم نقاط
سیا هوسفیدی داشت اما مجلس نهم بهصورت
یکطرفه و نگاه حزبی خود با استقالل کشور و
پیشرفت آن مقابله کرد.
وی ادامه داد :آقای رسایی معتقد است نگاه حزبی

ادامه خبر اول صفحه یک

 ...اگـر میخواهیـم در مقابـل تهدیدهـای اجتماعـی و
فرهنگـی حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـیم بایـد نـگاه
فرصـت محـور را سـرلوحه قـرار دهیم .مشـکل این اسـت
کـه مـا تهدیـد محـور هسـتیم نـه فرصـت محور.
وحید جلیلـی در ادامه به ذکر خاطـره ای پرداخت و گفت:
چند سـال پیش برای یادواره شـهیدی به برازجان بوشـهر
رفتـم و در آنجـا با تعدادی جوان بسـیجی که مشـغول کار
فرهنگـی بودنـد مواجـه شـدم ،میگفتند مـا چهارگیگ
اطالعـات شیطانپرسـتی جمـع کردهایـم! یعنـی کار
فرهنگـی خـود را دانلـود کلیپهـای شیطانپرسـتی و
مسـلط شـدن بر مبحث شیطانپرسـتی و فرقههای بیان
میکردنـد .از آنهـا پرسـیدم که شـما فـردی به نـام نادر
مهـدوی و بیـژن گـرد را میشناسـید؟ گفتنـد نـه .گفتم
ایـن دو نفر از بچههای برازجان بوشـهر هسـتند که بالگرد
آمریـکا را در خلیجفـارس زدند و نـاو بریجتـون را در تنگه
هرمـز منفجر کردنـد و آبروی آمریـکا را بردنـد و دریکی از
عملیاتهـا هم اسـیر و زیـر شـکنجه آمریکاییها شـهید
شـدند و جنـازه آنها بـه ایـران تحویل داده شـد.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری مشـهد تاکیـد

باعث تنگنظری و بسته شدن آزادی بیان میشود،
درحالیکه در همه مجالس جهان احزاب میز
و صندلی دارند و میتوانند موضوعات مختلف
را به چالش بکشند ،اما سؤال من این است که
چرا در دو مجلس گذشته سؤال جدی درباره
هزینههای بربادرفته کشور در مجلس مطرح نشد
و مذاکرهکننده اتمی کشور در آن زمان حاضر نشد
بیاید در مجلس و به شما پاسخ دهد ،اگر مجلسی
داشتیم که یک فراکسیون مستقل داشت این
اتفاق نمیافتاد ،من به بحثها و مسائل سیاسی
امروز کاری ندارم نکته موردنظر من درباره نتیجه
مسئله است .خرازی با اشاره به کارنامه و عملکرد
سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم اظهار کرد :در
آن زمان طرف ایرانی پشت میز مذاکره تسبیح خود
را میچرخاند و میگفت بگرد تا بگردیم ،اگر مجلس
فراکسیون و حزبی درباره مسائل هستهای کشور بود
این اتفاقها نمیافتاد .نماینده مردم تهران با اشاره
به اینکه برخی از اصالحطلبان با اصولگرایان یکی
شدهاند ،خطاب به خرازی افزود :در حال حاضر که
برخی از اصالحطلبان با اصولگرایان یکی شدهاند،
در رأس مجلس نهم کسانی هستند که روزنامههای
شما برایشان کف میزنند .خرازی در واکنش به این
سخنان رسایی گفت :چون تاریخمصرف الریجانی
برای شما تمامشده است منتقدش هستید.
رسایی نیز اظهار کرد :شما همه استفاده خودتان
را از آقای الریجانی کردهاید و دارید او را پاسکاری
میکنید .وی خطاب به خرازی گفت :آقای خرازی
شما در  ۲۶سالگی چه سمتی داشتهاید ،آیا حاال
هم همان سمت را به یک جوان  ۲۶ساله میدهند،
کابینه روحانی پیرترین کابینه است ،ما به او گفتیم
آقای روحانی برو از کسانی که به شما رای دادهاند
استفاده کن ،این بهتر از این است که وزیر شما ۱۰
صبح سرکار بیاید.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به تعریف رهبری از برجام اظهار کرد :ایشان
برجام را پر از ابهام با ضعف ساختار و پیچیده تعریف
کردند که نتوانسته رفع تحریمها را تضمین کند.
خرازی افزود :در هیچ جای قانون اساسی نسبت به
ثروت حالل کسی مجوزتعرضی داده نشده است ،بلکه
ثروتی بد است که زمانی فردی وزیر میشود هیچچیز

کـرد :راهـکار مـن بـرای بسـیاری از مشـکالت فرهنگی،
«فرصت محـوری» اسـت .مجموعـهای از ظرفیتها مثل
شـهدای مشـهد اگر بـه افـراد محله شناسـانده شـوند در
جهتگیریهـای رفتـاری تأثیـر دارد.
وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون جایـگاه
هنرمنـدان مسـلمان امّـا غیرانقالبـی در فعالیتهـای
فرهنگی شـهرداری مشـهد گفـت :در جمهوری اسلامی
مـا «هنـر تحت ضابطـه» داریم و یـک «هنر رو بـه آرمان»
کـه هر دو مشـروع و مقبول اسـت ولـی نمیتوان بـه هر دو
بهیـک انـدازه ارزش قائـل شـد .لذا فضـا برای کسـانی که
میخواهنـد کار کننـد در شـهرداری بـاز اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد :اگـر میگوییـم
ال هنر
مسـئوالن و نخبگان بایـد موضع خـود را دربـاره مث ً
سـینما مشـخص کنند این درسـت و باید اتفـاق بیفتد اما
از آنسـو ،سـینماگر نیـز باید موضـع خودش را نسـبت به
انقلاب مشـخص کند و به نظـرم باید برآینـد فعالیتهای
فرهنگـی در مشـهد بایـد بر این باشـد که در شـهری که 9
هـزار نفر جـان خود را فـدای انقلاب کردهاند و از سـرمایه
جانـش گذشـتهاند و بـر سـردر کوچههایش نام شـهیدان

نداشته باشد و زمانی که از وزارت کنار میرود ثروتش
به چند صد میلیارد رسیده باشد.
رسایی اظهار کرد :آقای خرازی شما که سردمدار
جریانی هستید که همین همکیشان خودتان
بالیی سرتان آوردند که مجبور به استعفا شدید،
به هر ترتیب سؤال من و سؤال مجری از طرف شما
بیجواب ماند.
در ادامه خرازی درباره عملکرد مجلس ششم اظهار
کرد :بزرگترین اشتباه مجلس ششم تحصن آن بود
و این پذیرفتهشده نیست و هر کس بخواهد از این
موضوع دفاع کند خودش باید جواب دهد ،من از
روند سیاست خارجی دولت دفاع میکنم به دلیل
تخصصی که در آن دارم ،چراکه اگر این روند طی
نمیشد وضعیت کشورمان مثل کشور کره شمالی
و عراق میشد .مشاور ارشد رئیسجمهور دولت
اصالحات با اشاره به عملکرد علی الریجانی اظهار
کرد :ما منکر خدماتی که الریجانی به دولت کرده
نمیشویم اما با او اختالف مبنایی داریم.
وی با بیان اینکه برای ما رأی مردم مهم است ،اظهار
کرد :ما به رأی مردم نمیگوییم خس و خاشاک،
این ادبیات در جامعه ما وحشتناک بود ،دوستان
باید حتماً یقه وی را میگرفتند و اجازه نمیدادند
قطعنامهها پایههای امنیت کشور را سست کند .ما
همه سرنشینان یک کشتی هستیم از حاال هم باید
مراقبت داشته باشیم تا مجلسی روی کار بیاید که
دیگر شاهد اینگونه مسائل در آن نباشیم.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به
سخنان رسایی در خصوص حوادث سال  ۸۸عنوان
کرد :ماجرای  ۸۸دو روی سکه دارد ،باید توجه داشت
که قانون ،قانون است و هرکسی خالف کند باید با او
برخورد کرد .وی اضافه کرد :آنکسانی که رسماً در
تلویزیون به مردم اهانت کردند را هم ببینید.
خرازی تأکید کرد :به رئیسجمهور دولت اصالحات
تهمت میزنند ،من قسم جالله میخورم به اینکه
رئیسجمهور دولت اصالحات نگفته باید انتخابات
ابطال شود.
رسایی گفت :چرا پس این را اعالم نکرد؟
خرازی در پاسخ به وی تصریح کرد :به او تریبون
بدهید تا بگوید .رئیسجمهور دولت اصالحات گفت
که من مخالف لشکرکشی خیابانی هستم.

اسـت ،اینکـه بگوییـم فضـا و برآینـد محیـط فرهنگی و
رسـانهای را در اختیار جریانات معانـد انقالب و غیرانقالبی
قـرار دهیم هیـچ افتخاری نـدارد.
وحیـد جلیلـی افـزود :همـه در ذیـل پرچـم جمهوری
اسلامی میتواننـد کار خـود را در چارچـوب قانـون
انجـام دهنـد ولی فضـای فرهنگـی قاعدتاً باید بـرای آن
آرمانهایـی کـه ملت بـرای آن هزینـه دادهانـد فراهمتر
باشـد .در همیـن فرهنگسـرای کـودک ببینیـد چقـدر
فعالیـت انجـام میپذیـرد و ببینیـد آیـا نـگاه بسـتهای
وجـود دارد و مخاطبـان عـام اسـتقبالی نمیکننـد؟
یـا در اسـتقبال از بهـار 94مثلاً ما گفتیـم کـه در المان
شـهر موشهـا مـا گفتیم بـرو نمـاد انقلاب اسلامی را
در آن بیاوریـد؟ مـا اعتقادداریـم در این زمینـه هنر ذیل
فرهنـگ اسـت.
معـاون فرهنگی شـهرداری مشـهد گفت :برعکس سـؤال
امروز در جمهوری اسلامی این اسـت که بخـش مهمی از
بودجهها نـه صَ رف غیر انقالبیون ،بلکه در خدمت کسـانی
قـرار میگیـرد کـه اعتقـادی بـه تجربـه تاریخـی ملت در
انقلاب اسلامی ندارند.

وی با اشاره به نامهای منصوب به خرازی در سال
 ۲۰۰۳برای همکاری با آمریکا ،تصریح کرد :این نامه
را خود خرازی و عادلی تائید کرده است.
خرازی تأکید کرد :من وجود چنین نامهای را تکذیب
میکنم صدر ،ذیل و ضمن آن دروغ است.
رسایی تصریح کرد :باید همان زمان این را تکذیب
میکردید اصل نامه وجود داشت.
خرازی پرسید نامه را از کجا گرفتهاید؟.
رسایی گفت :آمریکاییها...
وی ادامه داد :اگر ما به آن نامه عمل میکردیم داعش
اکنون اینجا بود .خرازی با اشاره به ماجرای نگارش
نامه به آمریکا خاطرنشان کرد :اینکه نامه به آمریکا
دادهشده دروغ محض است ،فرایند ارسال و دریافت
چنین نامههایی اینگونه است که ابتدا نامه به
شورای امنیت میرود و سپس به تائید رئیسجمهور
و درنهایت به تائید مقام معظم رهبری میرسد،
محال است که نامهای بدون این روند طی شده باشد.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان
اینکه یک داللی وسط قضیه بود و گفته بود که با
آمریکا صحبت کردهایم و آنان آمادهاند که مسائل
را حلوفصل کنند ،اظهار کرد :طرف آمریکایی نامه
را فرستاده بود که ایران آن را رد کرد ،تمام نامههای
سفارتخانهها و وزارت امور خارجه در اسناد این
وزارت خانه موجود است آنها این پیشنهاد را دادند
در همان شورای امنیت رد شد.
و نامه 
حواشی مناظره
* در بخشی از مناظره رسایی به خرازی گفت ،من
پرواز دارم و باید بروم و ادامه جلسه را شما بمانید که
خرازی در پاسخ به رسایی گفت ،من هم حرم میروم
و دخیل میبندم که شما رأی نیاورید و ما رأی بیاوریم
و رسایی نیز در پاسخ گفت ،مشخص شد چه کسانی
به دنبال این هستند که با روش مشایی رأی بیاورند.
* در فضای مناظره یکی از دانشجویان نسبت به روند
تعیین صالحیتهای شورای نگهبان اعتراض کرد
و خرازی در پاسخ به دانشجو گفت ،ببینم میتوانی
کاری بکنی که من رد صالحیت بشوم!
* در پایان مناظره خرازی با عصبانیت نسبت به
پاسخهای رسایی واکنش نشان داد که رسایی نیز با
دادن لیوان آبی به خرازی ،وی را دعوت به آرامش کرد.

بـه گـزارش «جـوان» ،سـرتیپ احمدرضـا
پوردسـتان در نشسـت خبـری رزمایـش
محمـد رسـولا(...ص) که در منطقـه عمومی
شهرسـتان تربتجـام در حـال برگـزاری
اسـت ،اظهار کـرد :امـروز بـا چهـرهای جدید
از تهدیـدات دشـمن روبـهرو هسـتیم کـه
گروههـای تکفیـری و تروریسـتی بازیگـران
اصلـی این تهدیـدات هسـتند و در این راسـتا
تاکتیکهـا و سلاحهایی را نیـروی زمینـی
ارتـش تهیهکـرده کـه نشـان از توانایـی ایران
دارد.
فرمانده نیـروی زمینی ارتش افـزود :رزمایش
محمد رسـولا(...ص) در منطقه شـرق کشـور
و در دو مقطـع دفاعـی ـ امنیتـی و دیگـری
بـرای جنگهـای نیابتـی برگـزار میشـود تا
قابلیتهـای خـود را نشـان دهیـم.
وی در ارتبـاط بـا تهدیدهـای گـروه تکفیـری
داعش گفـت :تهدید داعش بـرای ما تهدیدی
تـازه و جـدی نیسـت و در خردادمـاه سـال
گذشـته داعـش در اسـتان دیالـه عـراق بـه
مرزهـای شـرقی این کشـور رسـید کـه ما در
این راسـتا خط قرمز  40کیلومتـری را تعریف

کریـم و اخطار دادیـم که اگر از ایـن خط قرمز
عبـور کننـد بـا پاسـخ قاطـع نیروهای مسـلح
جمهـوری اسلامی ایـران مواجـه میشـوند
البتـه مـا نیروهـای خـود را در مـرز تقویـت
کرده و آمادگـی خود را برای مقابلـه با هرگونه
تهدیـد اعلام کردیـم.
پوردسـتان با اشـاره بـه اینکه تمام ایـن موارد
سـبب شـد تا داعش نتواند به مرزهای کشـور
نزدیک شـود ،گفـت :امـروز نیز اطلاع داریم
کـه بخشـی از داعـش در شـمال افغانسـتان
حاضرشـده و بـا طالبـان نیـز بیعـت کـره و
آنهـا عالقهمنـد هسـتند کـه بـه مرزهـای
مـا نزدیـک شـوند و بـه گفتـه مقـام معظـم
رهبری در دانشـگاه امام حسین(ع) بخشی از
کشـورهای مرتجـع منطقـه نیـز عالقهمند به
حضـور داعش در مرزهای جمهوری اسلامی
ایـران هسـتند.
خـطقرمزمـابـرایداعـش 40کیلومتر
اسـت
وی تأکیـد کـرد :مـا آمادگـی الزم را داریـم تا
ایـن تهدیدهـا را قبـل از اینکـه بـه مرزهـای

کشـور نزدیک شـوند از بین ببریـم ،همچنین
اسـتراتژی و راهبـرد مـا این اسـت کـه داعش
در صـورت حملـه ،در خارج از مرزهای کشـور
نابود شـود و ایـن در صورتی اسـت کـه از خط
قرمـز  40کیلومتـری مـا عبـور کند.
پوردسـتان گفت :نیروهای داعـش در صورت
نزدیـک شـدن بـه خـط قرمـز  ۴۰کیلومتری
کشـور ما در بیـرون از مرزهای ایران اسلامی
نابـود خواهند شـد.
آمادگـی ارتـش در کنـار سـپاه قدس
بـرای حفاظـت از مرزها
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش در پاسـخ
بـه سـؤال خبرنـگار فـارس مبنـی بـر حضـور
مستشـاران ارتش در سـوریه و عراق نیز گفت:
مأموریتی که سـتاد کل نیروهای مسـلح برای
مأموریتهای مستشـاری تعریف کـرده برای
سـپاه قدس اسـت امـا ایـن آمادگـی در ارتش
وجـود دارد تـا در صورت نیـاز در ایـن مناطق
حاضر شـود.
بهرهبـرداری از سلاحهای جدیـد بـا

همـکاری دانشـگاهها
امیرپوردسـتان در پاسـخ بـه سـؤال دیگـر
خبرنـگار فـارس در مـورد بهر هبـرداری
از سلا حهای جدیـد ارتـش اظهـار کـرد:
سلاحهای جدیـد مـا متناسـب بـا تهدیدها
در حوزه دفـاع زمینی و بـرای افزایش ارتقای
نیـروی زمینـی ارتش در نظر گرفته میشـود
و تجهیـزات را متخصصان جهـاد خودکفایی
بـا پشـتیبانی صنعـت دفاعـی و دانشـگاهها
انجـام میدهنـد کـه در همیـن راسـتا
نیـز روز گذشـته نامـهای بـرای اسـتفاده از
ظرفیتهای علمـی دانشـگاهی امضا کردیم
و قطعـاً تـا پایـان امسـال یـا  29فروردیـن
شـاهد بهر هبـرداری از سلا حهای جدیـد
خواهیـم بـود.
در صـورت نیـاز ارتـش در سـوریه و
عـراق حضـور مییابـد
بـه گـزارش مهـر ،وی اشـارهای بـه حضـور
مستشـاران نظامی ایران در کشورهای سوریه
و عـراق داشـت و تصریـح کرد :در حـال حاضر
مأموریـت سـتاد کل نیروهـای مسـلح بـرای

حضور در این دو کشـور برای سـپاه قدس بوده
اسـت امـا درصورتیکه نیـاز حضـور نیروهای
ارتش جمهـوری اسلامی ایران نیز احسـاس
شـود بـدون شـک در ایـن کشـورها حضـور
خواهیـم یافـت.
وی گفـت :هـدف از برگـزاری رزمایشهـا
ارتقـاء قـدرت دفاعـی بـوده و در سـال جاری،
 3رزمایـش و  5رزمایش تخصصی انجامشـده
اسـت و در ایـن رزمایشهـا ضمـن بـاال بردن
ظرفیـت ارتـش بـه مـردم اطمینانبخشـی
میدهـد و همچنین به کسـانی هـم که خیال
خـام در سـر دارند هشـدار جـدی میدهد که
در صـورت هرگونه اقـدام احمقانـه علیه ایران
بـا پاسـخ جـدی و کوبنـده نیروهـای مسـلح
ایـن کشـور همـراه خواهنـد بـود .قابلذکـر
اسـت ایـن رزمایـش بـا حضـور یگا نهـای
 177پیـاده ،تیـپ  38زرهـی تربتجـام،
یگانهـای توپخانـه ،پایـگاه هوانیروز مشـهد،
پهپـاد ،جنـگال ،عملیات روانی و با پشـتیبانی
جنگندههـای نیـروی هوایی ارتـش از26آبان
به مدت  3روز در منطقه شـمال شـرق کشـور
اجـرا میشـود.

اعتراض به جریان احیاگر فتنه در دانشگاههای مشهد
اعتـراض عمومی دانشـجویان انقالبی
در دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد به
انتشـار سـخنان و تصاویر یکـی از این
خائنیـن قطعـی بـه انقالب و کشـور در
ایـن دانشـگاه ،خـود شـاهدی بـر این
موضـوع اسـت کـه با گذشـت 6سـال
هنـوز پرونـدهی ایـن فتنـه گـران در
دسـتگاه قضـا و سـایر دسـتگا ههای
مرتبـط بـه سـرانجام مطلوب نرسـیده
ا ست .
بـه گـزارش «جـوان» ،هفته گذشـته بـود که
یکـی از دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی
مشـهد در اعتـراض بـه رونـد عاد یسـازی
و حمایـت از زنـده شـدن نـام و تصویـر فتنـه
گران ،شـکایتی را بر علیه یکـی از مدیران این
دانشـگاه در دادسـتانی عمومی مشهد تنظیم
کـرد .پـسازآن ،عموم دانشـجویان دانشـگاه
علـوم پزشـکی مشـهد در حمایـت از حرکـت
دانشـجوی تکلیـف مـدار ،نامـهای را امضـا
نمودنـد .همچنیـن  45تشـکل دانشـجویی
دانشـگا ههای مشـهد در محکومیـت زنـده
کردن فتنه در دانشـگاههای کشـور و حمایت
از «جنبش دانشـگاهی ضـد فتنـه» بیانیهای
صـادر کردنـد.
محسـن ذ ا کر یـا ن ا ز فعا لیـن سیا سـی
و فرهنگـی در دانشـگا ههای مشـهد کـه
بهصـورت شـخصی از یکـی از مسـئوالن
فرهنگی دانشـگاهها بـه دلیل نادیـده گرفتن
تلاش جریـان فتنـه بـرای حضـور در میدان

عمومی دانشـگاهها شـکایت کـرده در گفتگو
بـا یکـی از پایگاههـای خبـری گفتـه اسـت:
پـس از پیگیر یهـای متعـدد و تذکـرات
لسـانی مکرر بـه مدیـر فرهنگی دانشـگاه در

خصـوص ممنوعیـت نصـب تصاویر و انتشـار
سـخنان خیانتکاران فتنـه  ۸۸در بورد چند
دانشـکده دانشـگاه علوم پزشـکی و نشـریات
دانشـجویی ،بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه این

قضیـه در داخـل دانشـگاه حـل نمیشـود و
بایـد از طریـق مراجـع قانونـی اقـدام شـود،
بنابرایـن متـن شـکایتنامه را کـه از سـوی
شـخص بنـده تنظیمشـده بـود ،در وبلاگ

شـخصی خود قراردادم تا فهرسـت شـاکیان
تکمیـل شـود.
وی هـدف از طـرح شـکایت علیـه مدیـر
فرهنگـی دانشـگاه را عمـل به تکلیف شـرعی
و نهـی از منکـر مطـرح کـرد و افـزود :حقایق
خیانـت فتنـه گـران و خائنـان بـه کشـور در
فتنـه  ۸۸آشکارشـده و ایـن اشـخاص در
افـکار عمومـی جامعه نیـز جایگاهـی ندارند،
چـرا بایـد در فضـای دانشـگاه که یـک فضای
علمـی اسـت ،مجالـی بـرای نشـر تصاویـر و
سـخنان خائنـان به انقالب اسلامی و کشـور
فراهـم شـود؟.
ذاکریان اظهـار کـرد :نبایـد پس از گذشـت
 ۶سـال از فتنـه  ۸۸مجالـی فراهـم شـود
کـه عـد های ضمـن فرامـوش کـردن آن
خیانتهـا ،بـه ترویـج افـکار و تصاویـر فتنـه
گـران دسـت بزنند که اگـر این اقـدام آگاهانه
و غـرض ورزانـه باشـد ،بـه معنی زنـده کردن
فتنـه و گناهـی نابخشـودنی اسـت و اگـر
ناآگاهانـه صـورت گرفته باشـد ،سـادهلوحانه
و سـطحینگری اسـت .وی گفـت :پـس از
ارائـه نظـرات مفیـد و سـازنده جمـع زیـادی
از دوسـتان دانشـجو ،تصمیـم بـر آن شـد که
طـرح مقابله بـا زنده کـردن فتنه در دانشـگاه
از یک درخواسـت شـخصی خارج و بهصورت
یـک گفتمـان و مطالبـه عمومی مطرح شـود
کـه تاکنـون تشـکلهای بسـیج دانشـجویی
و جامعـه اسلامی دانشـگاه علـوم پزشـکی
مشـهد بـه ایـن طـرح پیوسـتهاند.

مدیر جهاد کشـاورزی مه والت اظهار کـرد :در اثر بارش تگرگ
در هفتـه جـاری ،خسـارت قابلتوجهـی بـه محصـول زعفران
کشـاورزان وارد کـرد .احمـد نـادری افـزود :طبـق بازدیدهای
انجامگرفتـه توسـط اداره جهـاد کشـاورزی و کارشناسـان
صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی ،سـطح خسـارت وارده
حـدود  ۷۰۰هکتـار بـا میانگیـن  ۲۰کیلوگـرم گل زعفـران در
هـر هکتـار بـرآورد گردید کـه درمجمـوع بـا از بیـن رفتن ۱۴
هـزار کیلوگـرم گل زعفـران باقیمـت هـر کیلوگـرم  ۵۰۰هزار
ریال ،ارزش ریالی کل خسـارت وارده به زعفـران کاران مبلغ ۷
میلیـارد ریال برآورد میشـود .وی تصریح کرد :شهرسـتان مه
والت با  ۴هزار هکتار سـطح زیر کشـت ،پنجمیـن تولیدکننده
زعفـران در اسـتان خراسـان رضوی اسـت.

کمکخودجوشیکروستایسبزوار
برایمراسماربعین

مـردم روسـتای حارثآبـاد شهرسـتان سـبزوار  ۶۰میلیـون
ریـال بـه زائـران اربعیـن حسـینی کمـک کردنـد .بـه گزارش
خبرگـزاری صداوسـیما ،عضـو شـورای اسلامی روسـتای
حارثآبـاد امـروز گفـت :ایـن کمکهـا در چنـد روز گذشـته
جمعآوریشـده کـه بهصـورت نقـدی و غیـر نقـدی اسـت.
حارثآبـادی افـزود :اهالـی این روسـتا در اقدامـی خودجوش
 ۳۰میلیـون ریال کمـک نقـدی و  ۳۰میلیون ریـال کمک غیر
نقـدی شـامل مـواد غذایـی ،انـواع ظـروف و تنـور گازی برای
مصـرف زائران اربعین حسـینی اهـدا کردند .او ادامـه داد :همه
ایـن کمکها امروز به شهرسـتان سـبزوار انتقـال داده و پس از
بارگیری به کربال فرسـتاده شـد .روسـتای حارثآباد بـا هزار و
 ۳۰۰نفـر جمعیـت در  ۱۰کیلومتری جنوب سـبزوار قرار دارد.

نشردهندهاکاذیبوتصاویرمبتذل
درشبکهتلگرامدستگیرشد

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نیشـابور از دسـتگیری فردی که
اقـدام بـه نشـر اکاذیـب در شـبکه ارتباطـی تلگـرام کـرده بود
خبر داد .سـرهنگ سـید حسـن حسـینی در تشـریح این خبر
گفـت :در پـی نشـر مطالـب کـذب و تحریکآمیـز و همچنین
تصاویـر مبتذل در شـبکه اجتماعی تلگرام ،موضوع در دسـتور
کار پلیـس قـرار گرفـت .وی افـزود :کارشناسـان پلیـس فتا با
انجـام مهندسـی اجتماعـی و فنـی و کارهای اطالعاتی منشـأ
خبـر را شناسـایی کـه پـس از مشـخص شـدن محل سـکونت
متهـم ،هماهنگیهـای قضایـی جهـت دسـتگیری وی انجـام
گردید  .سـرهنگ حسـینی خاطرنشـان کـرد :مأمـوران موفق
شـدند متهم را کـه کارمند یکـی از ادارات دولتی بود دسـتگیر
و جهـت تحقیقات بیشـتر به پـل یس فتـا انتقال کـه در مقابل
ادلـه و مسـتندات پلیـس به بـزه انتسـابی اعتـراف کرد .

کمککارمندانبهزائرانپیاده
اجبارییااختیاری؟!

بـه گزارش«قاصدنیـوز» ،بهتازگـی بخشـنامهای خطـاب بـه
اعضـای شـورای اداری اسـتان خراسـان رضوی ارسـال گردیده
اسـت کـه در آن از مدیـران ادارات و نهادهـای عضـو ایـن شـورا
درخواسـت شـده کـه تمهیـدات الزم بـرای اختصاص یـک روز
حقـوق کارمنـدان بـرای خدمترسـانی بـه زائریـن پیـاده امام
رضا(علیهالسلام) فراهـم شـود .کته شـائبه انگیز در ایـن اقدام
قابلتقدیـر و مشـارکت آفرین ،ادبیـات تنظیمشـده در این نامه
اسـت .شنیدهشـده برخی از کارکنان نهادهای دولتـی این اقدام
را اجباری دانسـته و نسـبت به آن اعتراض دارند .شایسـته است
مسـئوالن دولتی متولی در امر خدمترسـانی بـه زائرین پیاده،
در کنـار حرکت «غیراجباری» کسـر یـک روز حقـوق کارکنان
دولـت در اسـتان ،تمرکـز اصلی خـود را بر تقویـت ظرفیتهای
مردمـی و اسـتفاده از تـوان عظیـم خیّرین قـرار دهند.

م
هنر هفت 
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عکس نوشت

چراآیتا...خامنهایامامجماعتمسجدولیعصرمشهدنشد؟
...این منبع که در عرف گزارشنویسی ساواک «شنبه» نامیده میشد ،روز نوزدهم مهر  1351از
آقای خامنهای شنید که «ما باید همفکران خود را در هر لباسی که باشند بشناسیم و شناخت افراد
همفکر ،یکی از برنامههای حتمی است که باید عملی گردد ».آقای شنبه به حدی خود را خودی
جلوه داده بود که اجازه داشت حرفهای بیشتری گوش گیرد .برخی «مجالس [مذهبی] عنوان
مخدر را دارد و افکار مردم را تخدیر میکند و دولت هم آنها را دوست دارد .ما باید بکوشیم به جای
اینمجالس،محافلیبهوجودآوریمکهبهمردمفکربدهدوآنهارانسبتبهمسائلاجتماعیروشن
سازد .ساواک میدانست که بازخواست هر یک از این موارد از آقای خامنهای ،موجب سوخت آقای
شنبه خواهد شد .از این رو مراقب بود اگر مجال «تحقیق مستقیم» پیش آمد این موارد مطرح
نشود .اما این موجب نمیشد که فعالیتهای اجتماعی او را محدود نکنند .وقتی که هیأت امنای
مسجد ولیعصر در خیابان راهنمایی به این نتیجه رسید که مناسبترین پیشنماز برای این
مسجد آقای خامنهای است ،پیش از آن که بتواند پیشنهاد خود را مطرح نماید« ،ترتیبی داده شد
منبع کتاب شرح اسم
که او را جهت پیشنمازی مسجد مورد بحث انتخاب ننمایند».

شهیدآوینیدرمقاله«فرزندانانقالبدربرابرعرصههای
تجربه نشده سینما» میگوید« :اجازه دهيد كه اميد
ما براي آينده سينماي ايران جز به هنرمندان مؤمن
خطشكن نباشد .امام بتشكن بود و بسيجيها به
تبعيت از ايشان ،خطشكن؛ و سينماي متعهد ما نيز بايد
خاکریزهایتثبیتشدهسينمايغربرابشكندوراهي
تازهبازكند»
چند سالی هست که کمکم و از گوشه و کنار سروصدای
سر برآوردن کارهای جدید سینمایی در قالبهایی نو
شنیده میشود ،قالبهایی که عمدتاً فرزندان انقالبی
این سرزمین با کمترین امکانات و بهصورت خودجوش
وارد صحنه آن شدهاند و جوانههای آن را بدل به گیاهی
قدرتمند کرده و میرود که در آینده به حول و قوه الهی
از روی آن تکثیر و آن را به جنگلی انبوه بدل سازند.قالب
پویانمایی و فیلمهای کوتاه دو عرصه جدی جدید برای
فعالیت عناصر ارزشمند انقالبی است که طی چند سال
گذشتهفعالیتدرآنشروعشدهورشدقابلتوجهییافته
ال طبیعی است که این کارها در ابتدای مسیر
است .کام ً
هیچگونه حامی مالی و فکری نداشته و تنها با پیگیری و
پابهرکاب ماندن عناصر اصلی آن رشد یافته و اکنونکه
خط شکسته شده توقعها از آن افزایشیافته ،انتظار ارائه
کار حرفهای نیز از آن میرود.
دو پویانمایی «نبرد خلیجفارس »2و «شاهزاده روم»
ازجمله این مصادیق است ،اولی به موضوع جنگهای
احتمالی منطقه میپردازد و دومی تلمیحی لطیف به
زندگی امام زمان (عج) دارد.
در ذیل بخشی از گفتگوی کارگردانان این دو اثر را که با
رسانههایمختلفانجامشدهرامیخوانید.
فرهاد عظیما کارگردان «نبرد خلیجفارس »2و مدیر

گروه انیمیشنسازی فاطمه الزهراء (س) مشهد که
مشغول آمادهسازی کار خود برای عرضه در جشنواره
فیلم فجر است اظهار کرد :این گروه که تاکنون با تولید
«نبرد خلیجفارس« ، »1پیام راشل کوری» و «ختم
ساعر» حرکتی نوآورانه در پرداخت به مفهوم مقاومت
و دفاع مقدس از زبان پویانمایی را به وجود آورده است،
با محصوالت خود پنج بار واکنش رسانههای رژیم
صهیونیستی را برانگیخته انمیشین «ختم ساعر» او نیز
موردتقدیرسیدحسننصرا...قرارگرفتهاست.
ویافزود»محصولجدیدماباعنوان«نبردخلیجفارس»2
رابهجرئتمیتواناثریجسورانهدرورودبهمقولهعظیم
جلوههای ویژه در سطح نزدیک به آثار جهانی دانست و
البته این اثر جدای از این عرصه در محتوا نیز با خط سیر
موضوعی بهتر از آثار گذشته خود به جنگ نهایی ایران و
آمریکا در خلیجفارس میپردازد بهگونهای که میتوان
گفتاینپویانماییخطایدئولوژینیروهاینظامیانقالب
اسالمیکهبرگرفتهازتفکراسالمناباسترادریکجنگ
تمامعیارونابرابربهتصویرمیکشدونشانمیدهدکهاگر
دشمناناسالمقصدتعدیبهایراناسالمیراداشتهباشند
چگونهنیرویایمانوقدرتسالحهایایرانیکاردشمن
را در خلیجفارس و ...را یکسره میکند .فرهاد عظیما
خاطرنشان کرد :ما برای ساخت این انیمیشن از هیچ
کارشناس نظامی استفاده نکردهایم و فقط تدبیر و نگاه
استراتژیکخودمانرابهکارگرفتیمواینکارتنهاباتکیه
بهفضلوعنایتالهیبهثمررسیدهاست.
کارگردان«پیامراشلکوری»افزود:گروهماشاملعدهای
ازجوانانبسیجیووالییهستندکهخداامدادغیبیخود
رابهایشانمیرساند؛گاهیمعجزهدرجنگباتوپوتانک
صورت میگیرد و گاهی در جبهه جنگ نرم روی نوک

قلمهاوموسهایکامپیوتروافکاروایدههایافرادمتمرکز
میشود .انشاء ا ...بتوانیم با حمایتهای مسئوالن امر در
آیندهکارهایبزرگتریرابهثمربرسانیم.
هادی محمدیان ،کارگردان شاهزاده روم نیز در بخشی
از گفتگوی خود با «کیهان» میگوید؛سعی کردی همه
مراحلی که در دنیا برای تولید انیمیشن انجام میشود را
طی کنیم ،از ایده پردازی و استوری برد گرفته تا طراحی
کاراکتر و ساخت موسیقی و ...همه این مراحل را مطابق
استانداردهای روز جهان اجرا کردیم .هدف ما هم این
بود که همه این مراحل را جدی و درست انجام بدهیم.
به نظر من هر کس در کشور کار میکند و در حوزههای
مختلفدرحالخدمتبهجامعهاست،انقالبیمحسوب
میشود .اما این معضل وجود دارد؛ نه فقط حزبا...یها
بلکه بهطورکلی بچههای ایرانی در این عرصه دستکم
گرفته میشوند و متأسفانه در عرصه هنر به آنها اعتماد
نمیشود .این نگاه در عرصههای علمی کمتر است؛ در
آن بخش به بچهها اعتماد شد و نتیجه این اعتماد را هم
دیدیمکهبهرشدچشمگیرعلمیکشورمنجرشد.امادر
فرهنگ ،این اعتماد بسیار کمتر بوده است .شاید یکی از
دالیل این بوده که ما مسحور آثار غربی هستیم و فکر
میکنیمکهخودمانهیچگاهنمیتوانیمکارخوبیتولید
کنیم.اماایناشتباهبزرگیاست.همانطورکهدرعرصه
علمیتوانستیمبهموفقیتهایبزرگیبرسیم،درعرصه
فرهنگ هم میتوانیم .منتها باید به جوانها اعتماد و از
آنهاحمایتشود؛بهویژهازسویمسئوالنوبعدازطرف
خود سینماگران و خانوادهها ،این اعتماد و حمایت باید
اتفاق بیفتد .محمدی در پاسخ به این سؤال که چه قدر
حمایت مالی دریافت کردهاید گفت :هیچ نهادی از این
پروژههاحمایتنکردهاست،بخشیازبودجه

یاریرسانی شهرداری مشهدمقدس
به شهرداری نجف اشرف در ایام
اربعین حسینی

سـید وحید موسویان دبیر سـتاد اربعین شـهرداری مشهد
در اولیـن نشسـت خبـری این سـتاد کـه بهمنظور تشـریح
برنامههـای سـتاد هماهنگـی اربعیـن شـهرداری مشـهد
برگـزار شـد ،گفـت :بـا توجـه بـه اهمیت ایـن روز بـزرگ و
مهـم و همچنیـن تأمیـن فضایـی آرامشبخـش و مطلـوب
بـرای زائـران در شـهر نجـف و کربلا بـا دسـتور شـهردار و
همچنیـن تصویـب شـورای اسلامی شـهر مشـهد سـتاد
اربعیـن در شـهرداری مشـهد راهانـدازی شـد .وی ادامـه
داد :در بخـش خدمـات شـهری 450پاکبـان شـهرداری و
اعضـای بسـیج همکاران شـهرداری بـه عراق اعـزام خواهد
شـد .وی گفت :بـا توجه به امضـای تفاهـم خواهرخواندگی
بـا شـهر نجـف ،تمرکـز بیشـتر ایـن افـراد در شـهر نجـف
خواهـد بود .رئیـس سـتاد اربعین شـهرداری مشـهد ادامه
داد14 :دسـتگاه کامیـون و ادوات مکانیـزه و 150دسـتگاه
اتوبـوس بـا 350راننـده به کشـور عـراق اعـزام میشـوند.
وی افـزود 5 :موکب و مرکز اسـکان در کشـور عـراق یکی از
مواکـب در مرز شـلمچه و در داخـل خاک ایـران در زمینی
بـه مسـاحت  2000مترمربـع ایجـاد خواهـد شـد .رئیـس
سـتاد اربعیـن شـهرداری مشـهد ادامـه داد :بزرگتریـن
موکـب شـهرداری مشـهد در شـهر نجـف و در زمینـی بـه
مسـاحت  6000مترمربع اسـت که در مـدت 10روز اقامت
قابلیت اسـکان  60هـزار نفر شـب را دارد .موسـویان گفت:
مواکب دیگر شـهرداری مشـهد شـامل موکب بین راه نجف
و کربلا بـا ظرفیـت  3000نفـر شـب خـواب ،موکب شـهر
کربلا بـا ظرفیت  20هـزار نفر شـب خـواب و موکب صحن
حـرم کاظمین بـا ظرفیـت  30هزار نفر شـب خواب اسـت.
رئیـس سـتاد اربعیـن شـهرداری مشـهد ادامـه داد :تمامی
ایـن مواکـب بـا نـام امـام رضـا(ع) فعالیـت میکنند.

اِلماندرمزارشهدایگمنام
قوچاننصبنمیشود

سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر قوچـان در نخسـتین
نشسـت خبری پس از دو سـال فعالیت این شـورا با اصحاب
رسـانه در سـالن جلسـات شـورای ایـن شـهر ،اظهـار کرد:
شـورای اسلامی شـهر قوچان مصوب کرد که نمـاد میدان
مرکـزی شـهر به مـزار شـهدای گمنام انتقـال پیـدا کند اما
بـا ایـن انتقـال مخالفـت شـد و قـرار نیسـت اِلمانـی در این
مـزار نصب شـود وی با یـادآوری اینکـه موضـوع تغییر نماد
میـدان مرکزی همچنـان به قوت خـود باقی بـوده ،تصریح
کـرد :قـرار نیسـت نمـادی در مـزار شـهدای گمنـام نصب
شـود بلکـه حسـینیهای سـاخته میشـود و شـورای شـهر
نیز بـا سـاخت حسـینیه بایـد موافقـت کند.

