صفحه 3
چهارشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۷
 ۲۷شوال  - 143۹شماره ۲۱9۴۹

اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

در پرتو وحی
تفاوت آشکار نور هدایت
و ظلمت گمراهی

«آیا کسی که مرده بود ،سپس او را زنده کردیم،
و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم
راه برود ،همانند کسی است که در ظلمتها باشد ،و
از آن خارج نگردد؟!  اینگونه برای کافران اعمال
(زشــتی) که انجام میدادند ،تزیین شده (و زیبا
جلوه کرده) است».

انعام122 -

پیکرهای  60شهید
امروز وارد کشور میشود

فرماندار قصرشیرین گفت :پیکرهای مطهر  60شهید دوران
دفاع مقدس امروز از طریق مرز رسمی خسروی وارد کشورمان
میشود.
توگو با ایرنا افزود :این شهدای گرانقدر
مرادعلی تاتار دیروز در گف 
مربوط به عملیاتهای مسلمبنعقیل (ع) ،کربالی شش و تک دشمن
در فروردین ســال  65هســتند که در منطقه مندلی واقع در استان
دیاله عراق توســط گروههای عملیاتی کمیته جستوجوی مفقودین
کشف شدهاند.
وی با بیان اینکه ســاعت  10و  30دقیقه امروز کار تبادل اجساد
در نقطه صفر مرز رسمی خسروی انجام خواهد شد ،اظهار داشت :قرار
است در قبال تحویل پیکرهای مطهر شهدا ،اجساد  700کشته عراقی
نیز تحویل مسئوالن این کشور شود.
فرمانــدار قصرشــیرین گفت :هماهنگیهــای الزم برای تحویل
پیکرهای مطهر شهدا صورت گرفته و قرار است برنامه تشریفات رسمی
و نظامی با حضور نیروهای مســلح و وداع با شــهدا با حضور مردم و
خانوادههای شهدا در نقطه صفر مرزی خسروی انجام شود.
تاتار اضافه کرد :پیکرهای مطهر شــهدا پس از تحویل به ســتاد
تفحص تهران برای شناسایی منتقل میشوند.

علی مطهری:

اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانند
تنگه هرمز را میبندیم

نایب رئیس مجلس شورای اســامی گفت :تهدید نفتی
آمریکا از سوی روحانی تدبیر خوبی بود که عامل بازدارندهای
برای ممانعت از صادرات نفت ایران خواهد شد.
علی مطهری ،با اشاره به تهدید تلویحی نفتی آمریکا از سوی روحانی
گفــت :اقدام ما برای مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر
رساندن صادرات نفت ایران بستن تنگه هرمز است.
به گزارش خانه ملت نایب رئیس مجلس شــورای اســامی نوع
بیــان رئیس جمهور را تدبیر خوبی در تهدید آمریکاییها دانســت و
خاطرنشان کرد :آمریکاییها آمادگی جنگ جدید در خلیج فارس را
ندارند ،از این رو سخن آقای رئیس جمهور تهدید خوبی بود که آثار
مثبتی خواهد داشــت و عامل بازدارنــدهای برای ممانعت از صادرات
نفت ایران خواهد بود.

آیین سالگرد حمله رژیم پهلوی
به مدرسه فیضیه قم برگزار شد

مراسم پنجاه و هفتمین سالگرد حمله وحشیانه دژخیمان
رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم درسالروز شهادت امام جعفر
صادق(ع) عصر دوشنبه با حضور جمعی از روحانیان و فضالی
حوزه در این مدرسه برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،در این آیین باشــکوه کــه آیتاهلل اعرافی مدیر
حوزههای علمیه کشور ،حجتاالسالم و المسلمین علوی وزیر اطالعات
و تعدادی از شــخصیتهای برجسته حوزوی و علمی حضور داشتند،
اســتاد حوزه علمیه قم با اشــاره به قیام خونین و سرنوشتساز سال
 42اظهار داشــت :در آن زمانی که عدهای از روی ترس و یا مصلحت
مبارزه با رژیم ســتم شاهی را کار بیفایدهای میدانستند ،گروهی از
طلبهها با محوریت آیتاهلل گلپایگانی(ره) حرکت عظیمی را علیه ظلم
و استبداد حکومت پهلوی انجام دادند.
حجتاالسالم والمسلمین سید حســین حسینی قمی افزود :به
نحــوی که اگر مقاومت و دفاع برخــی از طلبهها نبود ماموران رژیم
شــاه آیتاهلل گلپایگانی را در حجرههای مدرســه فیضیه به شهادت
رسانده بودند.
وی بااشاره به نقش مرحوم آیتاهلل گلپایگانی در پیشبرد اهداف
نهضت اســامی بهویژه پس از دســتگیری و تبعید امام راحل گفت:
همانگونه که رهبر معظم انقالب نیز فرمودند ،در ســالهای دوری
حضرت امام(ره) از کشــور ،صدای آیتاهلل گلپایگانی تنها صدایی بود
که از حوزه علمیه برخاست و به نهضت شور و توان بخشید.
عصــر روز دوم فروردین  1342برابر با  25شــوال  1382هجری
قمری از طرف آیتاهلل گلپایگانی به مناســبت ســالروز شهادت امام
جعفر صادق(ع)مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه قم برپا شد ،ولی
پس از شــروع مراســم ،ناگهان افرادی که خود را به شکل دهقانان و
مردم عادی درآورده بودند ،مجلس را به هم زدند که با واکنش مردم
و طالب نســبت به این موضوع ،نیروهای پلیس وارد عمل شده و به
ضرب و جرح مردم و طلبهها پرداختند.
در این واقعه ،مزدوران پهلوی ،تعدادی از طالب را از طبقه دوم و
پشــتبام فیضیه به حیاط پرت کردند که عده زیادی شهید و زخمی
شدند.

خدماترسانی دانشجویان بسیجی
به نیازمندان و محرومان

گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی مالکاشتر
به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) به مردم مناطق محروم
اطراف تهران خدماترسانی کرد.
گروه جهادی بســیج دانشجویی دانشــگاه صنعتی مالکاشتر به
مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) به مردم مناطق محروم اطراف
تهران خدماترسانی کرد.
بنابراین گزارش  33بســت ه اقالم غذایی شامل برنج ،رب ،روغن،
خرما و ماکارانی بین افراد مناطق محروم توزیع شد.
برپایی محفل عزاداری به مناسب شهادت حضرت امام جعفر صادق
علیهالســام از برنامههای دیگر این گروه جهادی بود .همچنین 350
پرس غذا بین محرومان و نیازمندان این مناطق توزیع شد.
برگزاری جلسات مشــاوره برای زنان و توزیع وسایل بهداشتی با
همکاری تیم پزشکی گروه جهادی شهید نجفی هم از خدمات دیگری
بود که توسط دانشجویان جهادی انجام شد.
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جنجال اینستاگرامی بهانه است
حمایت از تروریستهای اقتصادی نشانه است

سرویس سیاسی-
دستگیری چند متهم که در بستر فضای مجازی
دست بهاشاعه منکرات زده بودند و پخش سخنان
آنان در صدا و سیما که میتوانست حسابشدهتر
باشد ،زمینهســاز یک جنجال رسانهای از سوی
کسانی شده اســت که تا دیروز تروریستهای
اقتصادی را برند اقتصاد ایران میخواندند و برای
آنهااشک میریختند!
در روزهای گذشته دستگیری چند فعال اینستاگرامی
که دســت به اقدامات غیراخالقی زده و فیلم و تصاویر
خود را منتشر میساختند و انتشار سخنان آنان بدون
در نظر گرفتن ظرایف رسانهای زمینهساز سوءاستفاده و
جنجالآفرینی برخی جریانات سیاسی مدعی اصالحات
شد و کار به هیاهوی خارجی نیز کشید!
آنان که تا دیروز هر گونه برخوردی را با تروریستهای
اقتصادی بر نمیتابیدند و اعدام اخاللگران اقتصادی را
مورد هجمه قرار میدادند دستگیری فعاالن اینستاگرامی
را وســیلهای ساختند تا در یک پوشش مضحک یعنی
اصل بودن مشکالت اقتصادی مردم و برخورد با مفسدین
اقتصادی دستگیری متخلفان اینستاگرامی را تبدیل به
جنجالی تازه سازند!
نگاهی به آرشــیو رسانهها در چند ساله گذشته به
خوبی نشان میدهد که مدعیان اصالحات و روزنامههای
زنجیرهای هر جا که نام یکی از مفســدین اقتصادی در
میان بوده و دستگاه قضا میخواسته با آنان برخورد کند
به میانه میدان آمده و با تعابیری شدید و شگفتانگیز این
مفسدین را مورد ستایش قرار میدادند ،صادق زیباکالم
فعال سیاسی اصالحطلب مفسد سه هزار میلیاردی که
اعدام شد را بیگناه خوانده و روزنامه زنجیرهای آفتاب
یزد نیز شــهرام جزایری را تئوریسین اقتصادی و برند
اقتصاد ایران خوانده بود!

به این جمالت صادق زیبا کالم توجه کنید« :بنده در
بیگناهی مهآفرید امیرخسروی و متهمین پرونده معروف
به اختالس  3000میلیارد تومانی آنقدر یقین دارم که
اگر میخواستم  4یا  5عملی را که در درستی آنها یقین
دارم برگزینم ،مطمئنا دفاع از متهمین گروه امیرمنصور
آریا و بیگناهی آنان یقینا یکی از آنها میشد».
این مختصر به خوبی نشان میدهد که برای برخی
آنچه که مهم نیست و اهمیتی ندارد برخورد با مفسدین
اقتصادی است ،مفسدینی که به درستی از آنها میتوان
با نام تروریســتهای اقتصادی یاد کرد و از آنان با این
تعبیر نام برد.
آنچه گفته شد به خوبی نشان میدهد که مدعیان
اصالحات با هر گونه برخورد با هر متخلفی در بســتر
جمهوری اسالمی مخالفند ،اگر تروریست اقتصادی را
دستگیر و محاکمه کنند او را برند اقتصاد ایران میخوانند
و برای اواشــک میریزند و اگر یک مجرم اجتماعی و
فرهنگی مورد برخورد قرار گیرد بار دیگراشک میریزند
که مفســدین اقتصادی را رها کرده و عدهای کودک و
نوجوان را گرفتهاید!
بر این اساس میتوان گفت که جنجال اینستاگرامی اخیر
تنها یک بهانه است و رسانههای زنجیرهای به دنبال حمایت از
تروریستهای اقتصادی هستند ،آنها در بستر حاشیهسازیهای
همه روزه موضوعات اصلی کشور را به حاشیه میبرند ،اتفاقی
یک ماه پیش رخ داده و متهمی دستگیر شده و اعترافات او
به صورتی نهچندان حسابشــده در رســانه ملی پخش شده
اســت ،این رخداد زمینهساز تیترهای درشت در صفحه اول
روزنامههای زنجیرهای میشــود بیآنکه بگویند هدف از این
جنجالسازیها چیست؟!
وظیفه دستگاه قضا برخورد با جرائم
بدون تبعیض و روشنگری صحیح
نکته دیگر اینکه قوه قضائیه موظف است که با هر

جرمی اعم از ریز و درشت در سطح جامعه برخورد کند
و کیفیت برخورد را نیز قانون مشــخص ساخته و جای
تفسیر و تحلیل وجود ندارد.
بدیهی اســت که فضــای مجازی بســتری برای
سوءاســتفاده گروهی از اراذل و اوباش شده است ،آنان
گمان میکنند که فضا به صورتی فراهم اســت که هر
کاری بخواهنــد میتوانند بکنند ،از قاچاق کاال و مواد
مخدر گرفته تا فساد و فحشا ،انتشار تصاویر و فیلمهای
به شدت مبتذل در اینستاگرام و سایر شبکههای مجازی
به گونهای است که کســی در جرم بودن این حرکات
شک و شبههای ندارد.
قوه قضائیه بدیهی است که بایستی با این تخلفات
و جرائمی که امنیت فرهنگی و اجتماعی کشور را مورد
حمله قرار داده است برخورد کند ولی نکته ظریفی که
وجود دارد آن اســت که دستگاه قضا بایستی از سوی
دیگر نیز دست به روشنگری صحیح و حرفهای بزند.
رهبر معظم انقالب  6تیر ماه سال جاری در دیدار با
رئیسو مسئوالن قوه قضائیه اقناع افکار عمومی را در
برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری
خواندند و تأکید کردند :وقتی مفســدی را محاکمه و
مجازات کردید ،روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم
تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند
و تهدیدات به فرصت تبدیل شود.
حضــرت آیتاهلل العظمی خامنهای تصریح کردند:
«فــرض بفرمایید حــاال یک قاتــل بیرحمی میآید
جــوان حافظِ امنیت را به قتل میرســاند ،بعد
چند
ِ
قو ه قضائیه در یک فرآیند قانونی در ظرف چند ماه به
جرم او رسیدگی میکند و او را محکوم میکند و حکم
را اجرا میکند؛ یعنی یک کار کام ً
ال عادالنه و منصفانه
و صحیح .تبلیغاتی که دشــمن میکند ،درست عکس
آن چیزی اســت که باید اتفاق بیفتد؛ یعنی این قاتل

با حضور اسحاق جهانگیری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت

بیرحم را بهعنوان مظلوم معرفی میکند ،قوهقضائی ه
احقاق حقکنند ه حقوق مظلومین را
دلسو ِز عالقهمن ِد
ِ
ظالم و مث ً
ال فرض کنیــد که متجاوز معرفی میکند؛
ضد هم
یعنی تبلیغات االن اینجوری اســت .تبلیغ بر ْ
بیشــتر اثر میگذارد؛ معموالً اینجوری اســت؛ یعنی
غالباً تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز میکند
تا بخواهد انســان آن را جبران بکند و درســت کند و
تصحیح کند و اصالح کند و حرف راست را به جای آن
[جایگزین] بکند».
رهبر معظم انقــاب در ادامه تاکید کردند« :خب،
این را چهجوری میخواهید حل کنید؟ در مقابل این،
کار تبلیغی الزم است .تبلیغ بایستی به معنای رساندن
آن حقیقت به دل مخاطب باشد ،نه به گوش مخاطب؛
بایــد دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد .خب این یک
کار فنی است ،یک کار هنری است».
چنانکه روشن اســت امپراتوری رسانهای دشمن،
سیاه را ســفید و سفید را سیاه نشان میدهد ،آنها که
در یمن و ســوریه دســت به کشتار و یا زخمی هزاران
بیگناه زدهاند و با حمایت از داعش زمینهساز به شهادت
رسیدن صدها هزار نفر دیگر شدهاند امروز از دستگیری
چند دختر جوان که دست به تخلفات صریح و آشکاری
زدهانداشک تمســاح میریزند و جمهوری اسالمی را
محکوم میکنند .خون هزاران کودک یمنی را نمیبینند
و سانسور میکنند اما برای چند قطره اشک یک دختر،
اشک تمساح میرانند و جنجال به پا میکنند.
برنده چنین جنجالهایی کســانی هستند که باید
در مورد مسائل مهمی مانند واردات غیرقانونی هزاران
خــودرو ،واردات با دالر  4200تومانی و فروش اجناس
با قیمت آزاد و چندین و چند مســئله دیگر پاســخگو
باشــند .نباید اجازه داد عدهای با هیاهو و گرد و خاک
کردن ،جای مسائل اصل و فرعی کشور را عوض کنند.

آغاز بهرهبرداری ازطرح توسعه فوالد سبا در اصفهان

اصفهان-خبرنگارکیهان:
بهرهبرداری از طرح توسعه فوالدسازی و نورد
پیوسته ســبا از زیر مجموعههای شرکت فوالد
مبارکه اصفهان دیروز با حضور اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری و وزیر صنعت ،معدن
و تجارت آغاز شد.
در این مراســم همچنین چهار طرح نیروگاه 25
مگاواتی برق فوالد سبا ،تصفیه خانه پسابهای صنعتی
فوالد مبارکه ،احداث کارخانه آهک کلســینه شرکت
فوالد سنگ مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه
بطور همزمان به بهرهبرداری رسید.
طرح توســعه فوالدســازی و نورد پیوسته سبا با
سرمایهگذاری حدود  220میلیون یورو ( 146میلیون
یــورو و  2هزار و  536میلیارد ریال ) اجرا شــده و با
بهرهبرداری از آن ،ظرفیت تولید محصوالت فوالد سبا
از  750هــزار تُن به یک میلیــون و  600هزار تُن در
سال افزایش مییابد.
تولیــدات این مجتمع شــامل کالف نــورد گرم،
ورقهای فوالدی و ورق آجدار اســت و با اجرای طرح
توسعه آن برای  150نفر بصورت مستقیماشتغالزایی
میشــود،پیمانکار اجرای این طرح یک کنسرســیوم
داخلــی و تامینکننــده خارجی آن شــرکت دانیلی
ایتالیا است.
همچنین با حضور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،طرحهای نیروگاه  25مگاواتی
( )CHPفوالد ســبا و احداث تصفیه خانه پسابهای
صنعتی فوالد مبارکه افتتاح شد.
نیروگاه  25مگاواتی فوالد سبا با هدف تامین برق

نواحی تولیدی و اســتراتژیک این مجتمع صنعتی و
سرمایهگذاری  150میلیارد ریال و  13/7میلیون یورو
واشتغالزایی برای  30نفر راهاندازی شد.
طرح تصفیه خانه پسابهای صنعتی فوالد مبارکه
نیز با ظرفیت سه هزار متر مکعب در ساعت با سرمایه
 15میلیون یورو ( 250میلیارد ریال و  10میلیون یورو)
واشتغالزایی برای  30نفر با هدف کاهش وابستگی به
آب و بهبود وضعیت زیست محیطی اجرا شده است.
این طرح ،بزرگترین تصفیه خانه پساب صنعتی و
واحد ( ROجداسازی از طریق اسمز معکوس) کشور
است که پساب صنعتی را به آب صنعتی جهت استفاده
در خطوط تولید تبدیل میکند.

طرح تقلیل فشــار گاز فــوالد مبارکه نیز با هدف
تامین گاز مورد نیاز طرحهای توســعه ظرفیت فوالد
خام تا 7/2میلیون تن و با سرمایه  200میلیارد ریال
اجرا شده است.
کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه
نیز در شهرســتان مبارکه و با ظرفیت تولید  800تُن
در روز با ســرمایه  322میلیارد ریال و سرمایهگذاری
ارزی  13/4میلیون یورو واشــتغالزایی  25نفر احداث
شده است.
وزیرصنعت ،معدن و تجارت:
تولید فوالد ایران  22درصد رشد داشت
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با وجود آنکه

معاون وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی:

الیحه کپی رایت بزودی تقدیم مجلس خواهد شد

معاون حقوقی ،امورمجلس و استانهای
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،گفت :با
اصالح کامل موارد درخواســتی الیحه کپی
رایت ،این الیحــه حداقل تا یک ماه آینده
تقدیم مجلس می شود.
توگو با ایرنا افزود:
ســیدهادی حسینی درگف 
قانون کپی رایت از الیحههای بسیارمهم دولت در
حوزه فرهنگی کشــور بوده که  4سال قبل تقدیم
مجلس شورای اسالمی شده و متاسفانه بدون در
پی داشتن نتیجه خاصی متوقف شده بود.
وی ادامه داد :االن این الیحه در قالب کارگروه
ویژه که تشــکیل شــده در حال پیگیری مراحل
پایانی اســت و آقای صادقی یکی از نمایندههای
حــوزه تهــران این موضــوع را به صــورت ویژه

پیگیری میکند.
معاون حقوقی ،امورمجلس و استانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد :کار اصالح موارد
برگشت داده شده را نیز همزمان کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی انجام داده و از دو هفته قبل
نیز این الیحه آماده شده است.
وی گفت ،تاکنون دو جلسه در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی بابت مواد اصالح شده تشکیل و
آن موارد بررسی شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون دولت درحال
بررسی همهجانبه با حضور نمایندگان کمیسیون
فرهنگی و قضایی مجلس ونیز کارشناسان واستادان
حوزه و دانشگاه است ،گفت :با شرایطی که درحال
پیش رفتن است ،حداکثر تا یک ماه آینده الیحه

تشییع پیکر مطهر شهید
در کرمانشاه

پیکر مطهر شــهید «عباس ملکشاهی»
دیروز (سهشنبه) در میان حزن و اندوه هزاران
نفر از مردم و مسئوالن کرمانشاه تشییع شد.
به گزارش ایرنا ،پیکر پاک این شهید واالمقام بر
روی دستان مردم کرمانشاه از مقابل مسجد جامع
تا میدان آزادی این شهر تشییع و برای خاکسپاری
به باغ فردوس انتقال یافت.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان کرمانشــاه گفت :پیکر مطهر شهید
جاویداالثر عباس ملکشــاهی پس از  31ســال در

جریان جستجوی پیکرهای مطهر شهدا توسط کمیته
جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح تفحص
و از طریق آزمایش دیانان ( )DNNشناسایی شد.
ســرتیپ مرادعلی محمدی افزود :این شهید در
منطقه عمومی حاج عمران در سال  1366و در عملیات
نصر  9به درجه رفیع شهادت نائل شده بود.
وی اظهار داشت :مراسم وداع با این شهید واالمقام
روز دوشنبه همزمان با سالگرد شهادت حضرت امام
جعفر صادق(ع) در مسجدالنبی(ص) کرمانشاه با حضور
اقشار مختلف مردم برگزار شد.

بازنگری شده مربوط به کپی رایت تقدیم مجلس
شورای اسالمی می شود.
معاون حقوقی ،امورمجلس و استانهای وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی ابرازامیدواری کرد که
نمایندگان مجلس شــورای اســامی با توجه به
اهمیت موضوع قانون کپی رایت ،هرچه ســریعتر
آن را به صحن علنی ببرند.
حسینی ،با بیان اینکه متاسفانه اکنون در کشور
قانون دقیقی برای حفظ معنوی آثارمنتشــر شده
ندارد و برخی سودجویان بدون اجازه صاحبان اصلی
آثار اقدام به انتشار آثار می کنند ،تصریح کرد که
در صورت تصویب نهایی قانون کپی رایت ،امنیت
برای صاحبان آثار فرهنگی و هنری کشــور به نام
صاحب اثر واقعی آن حفظ خواهد شد.

متوسط رشد تولید جهانی فوالد در سال  2017میالدی
شش درصد تخمین زده میشــود ،این رقم در ایران
22درصد بوده است.
به گزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری دیروز در آیین
افتتاح و بهرهبرداری طرح توسعه فوالد سبا در اصفهان
با بیان اینکه تالش ما ایجاد تعادل و تنوع دربخشهای
مختلف فوالد ومحصوالت آن اســت ،افزود :تنوع در
تولید ،صنعت فوالد را مقاوم و اقتصاد کشــور را بیمه
میکند .وی حجم صادرات فوالد کشور را  9میلیون تن
در سال برآورد کرد و گفت :در بخش داخلی نیزسرانه
مصرف فوالد کشــور  230کیلوگرم است که باید به
 400کیلوگرم برسد.
شــریعتمداری تاکیــد کرد :همچنیــن با اجرای
طرحهای فوالد ســازی در کشور پیشبینی میشود
صــادرات فوالد ایران در افق  1404به  15میلیون تُن
در سال برسد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت رقم کنونی ظرفیت
تولید فوالد در ایران را  34میلیون تن در ســال اعالم
کرد و گفت :با طرحهای توسعه در نظر است این رقم
به  55میلیون تن در افق  1404برسد.
وی تاکید کرد :برای رسیدن به تولید  55میلیون
تُن فوالد در افق  ،1404به هشت میلیارد یورو سرمایه
و نیز 6/5میلیارد یورو سرمایهگذاری در بخش ریلی و
چهار میلیارد یورو در بخش برق نیاز است.
وی با بیان اینکه  84درصد آنچه در صنعت فوالد
بکار گرفته میشود محصول متخصصان ایرانی است،
گفت :صنعت فوالد کشور فناوریهای روز جهان را در
این بخش بومیسازی میکند.

امام جمعه الوند
دار فانی را
وداع گفت

حجتاالسالم طهماسبی ،امام جمعه شهر
الوند ،دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار حق
شتافت.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام طهماســبی
امامجمعــه شــهر الوند صبح روز دوشــنبه به دلیل
عارضه قلبی در بیمارســتان رحیمیان الوند دار فانی
را وداع گفت.
عبدالمحمــد زاهدی اســتاندار قزوین در پیامی
درگذشــت ناگهانی روحانی فاضل و عالم دلســوز و
مردمدوست حجتاالسالم علی طهماسبی را تسلیت
گفت.

هدیه به خوانندگان
حضرت آیتاهلل حقشــناس(ره) :برای خود و خانواده خود
معارف دین را نقل کنید ... ،وســیله اتصال به معبود ،داشــتن
اخالق خوب است.

اخبار ادبی و هنری

مسئوالنی که برای  40سالگی «هیچ»
جشن گرفتند!

برخی از مسئوالن فرهنگی برای  40سال فعالیت مجسمهسازی که بهخاطر
آثــار پوچگرا و ضداخالقیاش حتی در دوران طاغوت هم با انتقادات بســیاری
مواجه شده بود ،جشن گرفتند!
نمایشگاهی با عنوان  40سال فعالیت پرویز تناولی درحالی برگزار شده که
جمعی از مســئوالن فرهنگی نیز به استقبال این نمایشگاه رفتند! پرویز تناولی،
مجسمهسازی اســت که آثارش با مضامین پوچگرا و جنسی شناخته میشود.
مهمترین مجســمه وی با عنوان «هیچ» نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمده
اســت .آثار تناولی به قدری مســتهجن بودند که حتی نشریه فردوسی نیز قبل
از انقالب نوشــته بود« :خوب شد مردم به نمایشــگاه این مجسمهساز نیامدند
و ندیدند که چه آثار ضداخالقی بهنمایش درآمده اســت ».او همچنین در سال
 1348با ســاخت مجسمهای از ضریحی که درون آن یک آفتابه قرار داشت اوج
دینستیزی خود را نشان داد.
اما نکته جالب ،حضور پررنگ مســئوالن به اصطالح فرهنگی در نمایشگاه
 40سالگی این مجسمهســاز پوچگرا و ضداخالق است .طوری که طی روزهای
س جمهوری و رئیس
اخیــر ،چهرههایی چون علیاصغر مونســان معاون رئیــ 
ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،احمد مسجد جامعی
عضو فراکســیون اصالح طلب ها در شورای شهر ،علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد
سینمایی فارابی و  ...به بازدید از این نمایشگاه پرداختند.
تناولــی با حمایــت تبلیغاتی و بودجه اعطایی دفتر فــرح در رژیم پهلوی
خودنمایی کرد و به شــهرت رسید .وی در دوران طاغوت مشاور فرح پهلوی بود
و در سال  56به عضویت شورای مرکزی جشنهای ایران و آمریکا درآمد .تناولی
همچنین از همکاران جشنهای مبتذل هنر شیراز نیز بوده است.

ناراحتی رسانههای اصالح طلب
از «به وقت جام»

بیان واقعیات کمتر گفته شــده درباره کشــورهای حاضر در جامجهانی در
مجموعه مســتند «بهوقت جام» موجب ناراحتی و واکنش منفی رســانههای
زنجیرهای شد.
«به وقت جام» عنوان مجموعه مستندی است که توسط گروه «ثریا» تولید
شده و معموال قبل یا بعد از مسابقات فوتبال جام جهانی درباره یکی از کشورهایی
که در آن مســابقه حضور دارد پخش می شود .این مستند ،برخالف رویه رایج
در برنامه « »2018که تنها به تبلیغ جذابیتهای این کشورها میپردازد ،نگاهی
واقعگرایانه به مســائل اقتصادی و فرهنگی و سیاســی در این کشورها دارد .اما
گفتن واقعیتها درباره این کشــورها ،چندان خوشایند رسانههای اصالحطلب
نیست.
ازجمله اینکه ســایت «کافه ســینما» در یک دروغ آشــکار ،این مستند را
متعلق به عادل فردوســیپور نامیده و نوشــته« :در روزهای گذشته ،انتقادهای
فراوانی به برنامه  2018عادل فردوســیپور وارد شــده اســت .از تبدیل کردن
تلویزیون به کازینوی پیشبینی و شــرطبندی و بختآزمایی فوتبال ،تا کیفیت
پایین گزارشها و میزان باالی تبلیغها .پرســش بعدی اما مستندهایی است که
با نگاه مشــهور به اصولگرایی ،درباره سایر کشورها در این برنامه پخش میشود.
مستندهایی با تصاویر و نریشنهای آشنا .وقتی آشغالهای خیابانهای فرانسه
بخش اصلی معرفی این کشــور در برنامه  2018میشــوند و کامران نجفزاده
خبرنگار آشــنای صدا و ســیما در پاریس ،از با پیژامه راه رفتن مردم این کشور
در کوچهها میگوید ».درحالی که این برنامه اصال ربطی به فردوسیپور و برنامه
« »2018ندارد.
روزنامه شــهروند ،وابســته به هالل احمر نیز به گروه سازنده این مجموعه
مستند تاخته است و نوشته :روزی که خبرگزاری بسیج تیتر زد«ثریا تعطیل شد
تا نود دیدبان پیشرفت ایران باشد!» و در آخر نوشت« :واقعیت آن است که رسانه
ملی از نجابت بچههای حزب الهی در برنامه ثریا ُحسناستفاده و آن را محدود
مقابــل پررویی برنامهای مانند نود که بارهــا و بارها پا را از گلیم
میکنــد و در
ِ
خود درازتر کرده سکوت میکند!» معلوم بود که چه خوابی برای فردوسیپور و
آرایی جدید« :ثریا» در قالب «به وقت
برنامــهاش دیدهاند؛ اینبار اما در یک صف ِ
جام» و «نود» در قالب «بیســتهجده» .و در پایان اینگونه نتیجهگیری کرده
اســت« :آنها «نود» را بهعنوان یک برنامه پرمخاطب و تاثیرگذار نشانه گرفتهاند
و حاال هم روی کار جدید تیم فردوســیپور (بیستهجده) زوم کردهاند .کسی
فکرش را نمیکرد همزمان با آغاز بازیهای جام جهانی برنامهســازان «ثریا» به
موازات برنامهسازان «نود» انتقام بگیرند :محسن مقصودی رودرروی فردوسیپور.
به نظر شما این تقابل چقدر عادالنه است؟!»

احمدزاده ضمن انتقاد از رسانه ملی در برخورد با مشاهیر گفت:

دریافت ۲۵میلیونی برخی
برای اجرا در تلویزیون

یک مجری از دریافت  25میلیون تومان برای هر شــب اجرا توسط برخی
سلبریتیها خبر داد.
کاظم احمدزاده ،مجری تلویزیون در بخشی از گفتوگو با تسنیم گفت :ما
مجری داریم که بازیگر است و در یک روز  25میلیون تومان میگیرد و حاال دو
تا یا سه تا ضبط میکند .اینکه میگویم معمولی است یعنی تازه چهره آنچنانی
هم نیست اما برای یک مجری معمولی خیلی بخواهند پول بدهند دویست تومان
سیصد تومان نهایتاً پانصد تومان است.
وی با انتقاد از انفعال رسانه ملی در مواجهه با چهرههای مشهور ،تصریح کرد:
سازمان صدا و سیما برای تربیت یک مجری میلیاردها تومان هزین ه میکند اما
قدرت بازخواست آنان را در سرپیچی از اجرای یک برنامه ندارد.
احمدزاده با بیان اینکه تصمیم برای انتخاب مجری برنامهها کام ًال سلیقهای
است ،اظهار کرد :مث ًال یک نفر از من خوشش نمیآید و فرد دیگر بهعکس از من
بسیار خوشــش میآید ،اص ًال آنقدر از من خوشش میآید که حتی راز بقا هم
میدهد من اجرا کنم در حالی که من مجری برنامه اجتماعی هستم.

خاطرات شفاهی حاجحسین یکتا
رونمایی میشود

کتاب خاطرات شــفاهی حاج حســین یکتا روز جمعه  ۲۲تیر در مجموعه
فرهنگی سرچشمه رونمایی میشود.
این کتاب با عنوان «مربعهای قرمز» شامل خاطرات حسین یکتا از کودکی
تا پایان دوران دفاع مقدس است.
حاج حســین یکتا از رزمندگان و فرماندهان جنگ است که پس از دوران
دفاع مقدس به فعالیتهای فرهنگی رو آورده اســت .روایتگری دفاع مقدس از
جمله فعالیتهایی اســت که وی در کارنامــه دارد .برنامه «روایت مردم» که به
بازگویی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم میپردازد نیز تازهترین فعالیت این
فرمانده و جانباز دفاع مقدس است.
مراسم رونمایی از کتاب خاطرات حسین یکتا ،جمعه  ۲۲تیر از ساعت  ۱۷تا
 ۱۹در مجموعه سرچشمه واقع در میدان بهارستان برگزار میشود.

روایتی از گمنامترین شیعیان جهان
در یک مستند

مستند «نار و انار» که به بررسی وضعیت شیعیان منطقه نارداران جمهوری
آذربایجان میپردازد ،در فضای وب منتشر شد.
این مستند به کارگردانی «حیدر بنی حمزه» و گویندگی «ناصر طهماسب»
در واحد مســتند عمار تهیه شــده و روایتی از مظلومیت گمنامترین شیعیان
جهان است.
«نار و انار» روایتگر مظلومیت روحانیت و اســامخواهان شــیعه در کشور
جمهــوری آذربایجــان بهویژه منطقه نارداران اســت که بهخاطــر اعتراض به
سیاستهای ضد اسالمی دولت این کشور ،سرکوب میشوند.

