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آرش خلیل خانه: ســخنگوی قوه قضائیه از ضصدور 
احکام قطعی متهمان پرونده موسوم به فعاالن محیط 
زیستی به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم 

آمریکا خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی با یادآوری اینکه پرونده مذکور در 
رسانه ها به نام فعاالن محیط زیست مشهور شده اما در 
حقیقت یک پرونده اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: 
در این پرونده آقای مراد طاقباز و خانم نیلوفر فربهانی به 
جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هر کدام به ۱۰ سال 
حبس و رد وجوه دریافتی، هومن جوکار و طاهر قدیریان 
به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به ۸ 
سال حبس، ســام رجبی تبریز و حمیده کاشانی پور به 

همین جرم به ۶ سال حبس محکوم شدند.
اســماعیلی افزود: در این پرونده همچنین امیرحسین 
خالقی حمیدی به جرم جاسوســی به ۶ سال حبس و 
عبدالرضا کوهپایه به جرم اجماع و تبانی به قصد اصدام 

علیه امنیت کشور به ۴ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری همچنین با 
اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم 
، گفت: از همه مردم با هر فکر، ســلیقه و گرایش دعوت 
می کنیم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند که در این 
مسیر هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست؛ مشکالت جای 
خود اما فرهنگ ما با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد چرا 

که اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد.

باید چوب های فساد را از البالی چرخ های تولید 
خارج کرد

اســماعیلی افزود: امروز ٢٩ بهمن ماه بــه جهت ابالغ 
سیاست های مقاومتی در تقویم  به نام روز اقتصاد مقاومتی 
ثبت شده اســت و ما در قوه قضائیه افتخار می کنیم که 
اقداماتمان در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید است. تمامی تالش ما بر این است که باید با صالبت 
چوب های فساد و ناکارآمدی را از البالی چرخ های تولید 

داخلی خارج کرد.
سخنگوی دســتگاه قضا گفت: در روزهای اخیر شاهد 
فعال سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم که به 
دلیل بدهی تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت که 
عالوه بر اشتغال کارگران سابق تعدادی زندانی با رای باز 

هم مشغول به کار شدند.

محکومیت قضایی ۵٠ مفسد اقتصادی
وی افزود: همچنین در استان خراسان رضوی در ٩ ماه اول 
امسال کمیسیون حمایت از تولید  از ۵٩٩ واحد صنعتی 
بازدید کردند که ٢٢۸ واحد دچار اختالل بود که مشکالت 
بودند که با کمک این کمیسیون از تعطیلی نجات پیدا 
کردند. روی دیگر ســکه فعالیت ما مبارزه با مفسدان و 
متجاوزان به حقوق مردم اســت و در فاصله دو نشست 
سخنگویی ۵۰ مفسد اقتصادی محکومیت قضایی پیدا 
کردند که امروز فهرست کامل در اختیار رسانه ها و افکار 
عمومی قرار خواهد گرفت. برای مثال در این آرای صادر 
شــده حمیدرضا مرادی به جرم اخالل در نظام ارزی به 
تحمل ٢۰ سال حبس، ٧۴ ضربه شالق، رد مال در حق 

بانک های ملت و سپه محکوم شده است. محمدناییتی 
تهرانی به جرم اخالل در نظام ارزی به تحمل ۱۵ ســال 
حبس و ٧۴ ضربه شالق و رد مال در حق بانک های رفاه و 

سپه محکوم شده است.

رای بدوی برخی اغتشاشگران آبان ماه 
صادر شده

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده لیدرهای ناآرامی های اخیر گفت: ما سیاست خود 
را اعالم کردیم که صف معترضان را از اغتشاشگران جدا 
می دانیم. در خصوص بازداشــتی ها اعالم کردیم هرچه 
سریع تر تعیین تکلیف صورت بگیرد و برگزاری دادگاه های 
اغتشاشگران در دستور کار است که البته در این مدت 
این افراد هم به دو گروه تقسیم شدند. جمعی از عناصر 
اصلی شناسایی شدند که اموال دولتی را به آتش کشیدند 
و اماکن متعلق به مردم را تخریب کردند که متناســب 
با اعمالشان مجازات های قانونی پیش بینی شده است 
که بسیاری محاکمه شده اند که حکم بدوی آنها صادر 

شده است.

رای پرونده امیر آلمانی صادر شد
وی افزود: در یک پرونده که مشهور به پرونده امیر آلمانی 
است که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و بعد اغتشاشات 
بازداشت شدند خودشان از اقداماتشان فیلم تهیه کردند 
و به ترکیه فرار کردند که بازگردانده شــدند. سردسته 
گروه مدتی در کمپ پناهنــدگان آلمان بوده که آنجا با 
سردمداران جریان نفاق ارتباط برقرار کرده است که آرای 

بدوی این افراد صادر شده است.

یک تبعه آلمان را با شهروند ایرانی مبادله شد
اســماعیلی در خصوص خبر همکاری قــوه قضاییه و 
وزارت امور خارجه در بازگرداندن یک شهروند ایرانی 
بازداشت شده در آلمان گفت: متاسف بودیم که برای 
شهروند ما در آمریکا پرونده تشکیل شد و تحت تعقیب 
قرار گرفت و به لحاظ حضورش در آلمان به درخواست 
آمریکا بازداشت شــده بود و اصرار به استرداد به آلمان 
داشتند که تالش قوه قضائیه و وزارت خارجه بر این بود 
که این شهروند به کشــور برگردد و ما یک تبعه آلمان 
را که چندی پیش در ایران به دلیل عکاســی از اماکن 
ممنوعه بازداشت شده بود را در فرآیند قضایی با شهروند 
خود مبادله کردیم. خوشبختانه روز یکشنبه ابتدا تبعه 
ایرانی وارد کشور شــد و ما روز دوشنبه تبعه آلمانی را 

آزاد کردیم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اتباع فرانســوی 
بازداشتی در ایران گفت: از این دو نفر یکی شهروند فرانسه 
است و دیگری ایرانی اســت چرا که ما تابعیت دوم را به 
رسمیت نمی شناسیم. اینها اتهاماتی داشتند و براساس 
ضوابط با حضور وکیل محاکمه شدند و در حال سپری 
کردن محکومیت خود هستند و به هیچ عنوان مداخله 
کشــورهای خارجی را نمی پذیریم و یادآوری می کنیم 
همین کشور فرانســه از روح اهلل زم که متهم امنیتی ما 

است، حمایت کرده است.

اسماعیلی در پاسخ به قدس:

اگر نسبت به انتخابات بی تفاوت شویم از دشمن سیلی می خوریم

مسعود بصیری: بیانیــه گام دوم در حقیقت نشان دهنده راه آینده 
انقالب برای دسترســی به مطلوب هاییســت که بدون شک نیازمند 

تئوریزه شدن هستند.
رهبر معظم انقالب این کار بزرگ را انجام داده و مشــکل بسیاری از 
جلســات اتاق فکرها را که فورا از برنامه کلی و افق های میان مدت و 
طوالنی مدت صحبت می کنند حل کرده اند. در واقع ایشان به شکل 
واقعی دســت به یک ایده پردازی کامل زده اند کــه می تواند الگوی 
تصمیم گیری واقع شــود و خوشبختانه این مســاله در عرصه های 
مختلف جامعه شناختی هم انجام شــده است اما مساله این است که 
اکنون باید این چراغ راهنما که با فاصله در برابر ما قرار گرفته تبدیل 
به یک مقصد برنامه ریزی شده بشود که دستیابی به آن را ساده کند 

نه این که ما همچنان دور از این چراغ بایستیم و از آن سخن بگوییم
باید راه دستیابی به مطلوب بااستفاده از این چراغ را برنامه ریزی کنیم. 
ما نیازمند گام های عملی هستیم. در مجلس، در قوه قضاییه  در تمام 
شئون اداره جامعه، کســانی که وظیفه ای بر عهده دارند باید نسبت 
رفتارهای حکومتی و تصمیمات خود را با این بیانیه به روشــنی بیان 

کرده و نتیجه و پیامد آن را متذکر شوند.
نمی شود دائم از این بیانیه ســخن بگوییم و مثل گذشته رفتار کنیم. 

نمی شود هرکاری که می کنیم یک نام بیانیه دوم هم به آن ضمیمه 
کنیم و در بنرها و تبلیغات تلویزیونی از آن استفاده کنیم.

از نگاه من باید یک ســتاد بررســی این مساله تشکیل شــود. باید 
هرمدیری بگوید تصمیمات و اعمالش چه نسبتی با این بیانیه دارد.

بیانیه گام دوم تنها یک توصیه اخالقی نیست، یک ارشاد صرف برای 
روزهای فراغت نیســت. این بیانیه یک دســتورالعمل از جانب رهبر 

انقالب است که باید شکل عملی به خود بگیرد و در قوانین و دستورات 
اجرایی عملیاتی شود.

قوه مقننه بدون در نظر گرفت این بیانیه نباید قوانین جدید تصویب 
کند. قوانین قبلی باید در راستای این بیانیه اصالح شده و پاالیش شوند

مســاله اصلی در برخورد با این بیانیه پرهیز از شــعارزدگی است که 
متاسفانه برخی مدیران ما بعضا در این خصوص توانمندی باالیی دارند 
و هرچه کار انجام ندهند به جای در ســخنرانی و فریاد زدن توانمند 

هستند.
بیانیه گام دوم تنها یک نوشــته یا کتابچه برا قرار گرفتن در کتابخانه 
آنهم با جلد زیبا و طراحی گران قیمت نیست. این بیانیه باید در سینما 
و هنر هم رســوخ کند. تلویزیون ما باید برای مدیران خود کالسهای 
متعدد برای ساخت و تولید برنامه بر اســاس این بیانیه ترتیب بدهد. 
حتی ســریالها باید بر این روش حرکت کنند . البته مســلم است که 
منظور این قلم شعارزدگی و صدور بیانیه های جدید نیست بلکه هدف 
آن است که سبک زندگی ما به ســمت این بیانیه حرکت کند هم در 
در حوزه اقتصاد و سیاست و هم در حوزه رفتارهای اجتماعی در غیر 
این صورت ما برای دستیابی به نقطه مطلوب با مشکالت جدی مواجه 

خواهیم شد.

با بیانیه گام دوم شعار ندهید
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جواد فراهانی:  گزارش های خبری نشان می دهد برنامه 
هسته ای امارات فاقد ایمنی الزم برای جلوگیری از انتشار 
تشعشعات هسته ای در صورت وقوع حادثه است و افزون 
براین هیچ اعتمادی به پایبندی ابوظبی بر صلح آمیز بودن 

آن وجود ندارد.
 از زمان ساخت سالح هسته ای درسال ۱٩۴۵ مسابقه 
تســلیحاتی بین قدرت های بزرگ که دیگر کشورها را 
از داشتن این تسلیحات منع کردند آغاز شد. علی رغم 
این ممنوعیت برخی کشورها مانند هند و پاکستان به 
صورت مخفیانه به تکنولوژی این تسلیحات دست یافته، 

آن را ساختند.
از اواخر ســال ٢۰۰٩ امارات هم بدون توجه به خطرات 
نگهداری  رآکتورهای هسته ای اعالم کرد که می خواهد 
با هدف تولید برق رآکتور هسته ای صلح آمیز داشته باشد 
و اواخر دسامبر ٢۰۱٩ برنامه هســته ای خود را با عقد 
قراردادی به ارزش ۴۰ میلیارد دالر برای ساخت ۴ رآکتور 

هسته ای با یک شرکت کره ای آغاز کرد.
دیروز دوشنبه)۱٧ فوریه جاری(هیئت نظارت هسته ای 
امارات اعالم کرد که جواز راه اندازی پروژه انرژی هسته ای 
»برکت« در منطقه »ظفره« را صادر کرده است. به موجب 
این مجوز شرکت انرژی »نواه« مامور به راه اندازی اولین 

رآکتور از ۴ رآکتور برنامه ریزی شده در این پروژه است .
اما سوالی که اکنون مطرح می شود این است که میزان 
پایبندی و تعهد امارات علی رغم هشــدارهایی که در 
مورد مخاطرات زیست محیطی داده شده چقدر است 
و چه تضمینی وجود دارد تا این کشور از صلح آمیزبودن 
برنامه هسته ای خود خارج نشود و به سمت ساخت بمب 

پیش نرود؟
امارات متحده عربی با توجه به نقش بسیار برجسته ای که 
در خرابکاری های منطقه از یمن و عراق و سوریه گرفته تا 

لیبی و مصر و سودان و....داشته است، به شدت در مسئله 
هسته ای در مظان اتهام و موضع شک قرار دارد. روزنامه 
انگلیسی دیلی تلگراف دسامبر گذشته در مقاله ای تحت 
عنوان »رآکتورهای هســته ای امارات و احتمال شروع 
مسابقه تسلیحاتی در منطقه« از زبان »پائول دروفمن« 
دانشمند برجسته و رئیس گروه مشــاوره ای هسته ای 
نسبت به احتمال تکرار فاجعه هسته ای »چرنوبیل« که 
سال ۱٩۸۶ در اوکراین تحت سلطه شوروی سابق اتفاق 

افتاد هشدار داد.
این دانشمند هســته ای می گوید: رآکتورهای شرکت 
برکت در امارات فاقد سیستم های ایمنی اساسی هستند 
و تهدید بزرگی برای محیط زیست به شمار می روند. عالوه 
براین ممکن است هدف حمله گروه های تروریستی قرار 

گیرد و نیز برای تولید سالح هسته ای طراحی شده باشد.
دورفمن می افزاید: اهداف ساخت این نیروگاه از نظرها 
پنهان است؛ امارات به صورت جدی به سالح هسته ای فکر 
می کند. هرچند این کشور اعالم کرده است که به سطوح 
امینتی و سالمت هسته ای پایبند است وتوافق منع انتشار 
تسلیحات هسته ای را پذیرفته اما کارشناسان تأکید دارند 
که امارات تاکنون چند توافق بین المللی را نقض کرده 
است و هیچ تضمینی برای پایبندی به این توافق هم از 

سوی آن وجود ندارد.
این دانشمند هسته ای تاکید کرده است که امارات متحده 
عربی امکانات و توانایی الزم برای مقابله با موشک های 
زمین به هوا را ندارد و چنانچه در معرض چنین حمالتی 
قرار گیرد رآکتورهای هسته ای آن بسیار خطرناک خواهند 

بود. همچنین هنگام ساخت رآکتورهای هسته ای در این 
کشور در تمام ساختمان ها تشعشعات هسته ای یافت 
شده که این موضوع، تعلیق ادامه ساخت بنا برای ایجاد 

اصالحات اساسی در نیروگاه را ضروری می کند.
افز ون براین، شرکت کره ای که مسئولیت ساخت این 
رآکتورها را برعهده دارد در یک رسوایی بزرگ در گذشته، 
معلوم شــد که از ابزارهای تقلبی در ساخت رآکتورها 
استفاده می کند و شرکت های اماراتی در مورد تغییر این 

شرکت اختالف نظر دارند.
به گفته دروفمن طرح رآکتور مورد استفاده در نیروگاه 
برکت ویژگی های امنیتی موجود در تمام رآکتورهای 
هسته ای اروپا را ندارد و نمی تواند مانع از انتشار تشعشات 
هســته ای در صورت وقوع حادثه یا حملــه عمدی به 

نیروگاه شود.
امارات از واکنش به گزارش دروفمن خودداری کرده اما 
نماینده آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شده 
است که این کشور به طور کامل بر بهترین استانداردهای 
بین المللی در حوزه ایمنی و ســالمت هسته ای پایبند 
است. این درحالی است که هشدارها در خصوص برنامه 
هسته ای امارات به گزارش دروفمن محدود نبوده و قطر 
نیز اعالم کرده اســت نیروگاه برکت تهدید بزرگی علیه 
امینت و محیط زیست منطقه به شمار می رود و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید اقدام الزم برای تامین امنیت 

منطقه را اتخاذ کند.
این نگرانی ها زمانی افزایش یافته که شرکت کره ای طرف 
قرارداد با امارات نتوانسته با هیچ کشور دیگری در زمینه 
ساخت رآکتور به توافق برســد و علی رغم تالش های 
بسیاری که برای عقد قرار داد با کشورهای ترکیه، لیتوانی، 
ویتنام و انگلیس انجام داده اما امارات تنها طرف معامالتی 

این شرکت است.

جواد فراهانی: علی رغم آنکه عربستان سعودی بزرگترین زرادخانه تسلیحاتی 
دنیا را دارد اما حتی یک انسان عادی هم می داند این تسلیحات هیچ نفعی برای 

عربستان نداشته و این واقعیت را تحوالت یمن، برمال کرد.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنالین، همچنان عربســتان ســعودی در 
صدر کشورهایی است که بیشترین ســالح را از شرکت های مختلف اروپایی 
و آمریکایی خریداری می کنند. براســاس گزارش ساالنه مؤسسه بین المللی 
پژوهش های استراتژیک، این کشور با هزینه ٧۸.۴ میلیارد دالر در سال ٢۰۱٩ 

سومین کشور از لحاظ بودجه دفاعی در جهان پس از آمریکا و چین است.
براساس گزارش مؤسسه بین المللی صلح استوکهلم در مارس ٢۰۱٩، آمریکا 
طی پنج سال گذشته بیش از یک سوم اسلحه جهان را صادر کرده است و در 
صدر کشورهای فروشنده سالح قرار دارد. براساس این گزارش نصف تسلیحات 
آمریکا به خاورمیانه صادر شده و ٢٢ درصد آن را عربستان خریداری کرده است.

عربستان ســعودی اکنون ۸۴۸ هواپیمای نظامی، ٢۴۴ جنگنده رهگیری، 
۳٢۵ جنگنده هجومی، ۴٩ هوپیمای ترابری نظامی، ٢۰٧ هواپیمایی آموزش 
نظامی، ٢۵۴ بالگرد و ۳۴ جنگنده بالگرد در اختیار دارد. همچنین ۱۰۶٢ تانک، 
۱۱۱۰۰ خودروی زرهی، ٧۰۵ توپ متحرک و ۱۸۱۸ توپ ثابت و فقط ۱٢٢ 

سکوی پرتاب موشک دارد.
در همین راستا مجله نشنال اینترســت آمریکا در نوامبر ٢۰۱٧ گزارش داده 
بود که عربستان سعودی چند فروند جنگنده اف ۳۵ و تعداد زیادی بمب »بیف 
وای۸« با وزنی بالغ بر ٢۰۰ کیلوگرم دارد که این بمب ها را از انگلیس خریداری 

کرده است و جنگنده های اف۱۵ می توانند تعداد  زیادی از آنها را حمل کنند. 
اما در زمینه تسلیحات دریایی عربستان تنها ۵۵ یگان دریایی داشته، هیچ گونه 

ناو، زیردریایی و یا ناوشکن در اختیار ندارد.
براین اســاس و به دلیل عالقه زیادی که به خرید سالح و انبار کردن آن دارد، 
عربستان سعودی به بازاری دلفریب و بسیار سودآور برای شرکت های تولید 
سالح تبدیل شده است و آمریکا و انگلیس بیشترین سود را از این بازار عاید خود 
کرده اند و آلمان نیز میزان صادرات سالح خود به عربستان را از ۱۴ میلیون دالر 

به ۱۰۵ میلیون دالر افزایش داده است.

این درحالی است که براساس گزارش شبکه آمریکایی »سی ان ان« در سال 
٢۰۱۸ ارزش صادرات سالح فرانسه به عربستان در سال ٢۰۱۵ بالغ بر ۱٧۴ 
میلیون دالر بوده، اما در ســال ٢۰۱۶ و ٢۰۱٧ به ترتیب به ٩۰ میلیون و ٢٧ 

میلیون دالر کاهش یافته است.
با این وجود و علی رغم آنکه عربستان سعودی بزرگترین زرادخانه تسلیحاتی 
دنیا را دارد، اما حتی یک انسان عادی هم می داند این تسلیحات هیچ نفعی برای 
عربستان نداشته و این واقعیت را حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 

گذشته که از آن به عنوان رسوایی بزرگ عربستان یاد می شود، برمال کرد.
»میشائیل لودرز« در مصاحبه با شبکه آلمانی »دویچه وله« می گوید: عربستان 
بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکاست اما یمن با استفاده از فقط ۱۰ پهپاد و 
یا کمتر که هزینه بسیار پایینی دارد، قلب تأسیسات نفتی و تولیدات این کشور 
را از کار انداخت. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا شکست عربستان در مقابله با 
پهپادهای یمن را اینگونه توجیه کرده است که تمام سامانه های دفاعی از جمله 
سامانه دفاعی پاتریوت آمریکا با شیوه های متفاوت کار می کنند و حتی برخی از 
بهترین سامانه ها در جهان هم همیشه نمی توانند اهداف خود را رهگیری کنند.

»الکسی پوشکوف« سناتور روســی در گفت وگو با اینترفاکس در واکنش به 
اظهارات پمپئو می گوید: این یعنی آنکه سامانه های دفاعی آمریکا مورد اعتماد 
نیست؛ بنابراین چرا باید خریده شوند؟ عربستان سعودی ۸۸ سامانه دفاعی 
پاتریوت دارد و همچنین ۳ ناوشکن آمریکایی مجهز به سامانه دفاعی در آب های 

خلیج فارس حاضرند که همه آنها در مقابله با پهپادها ناکام مانده اند.

آیا باید منتظر یک حادثه »چرنوبیل« در منطقه باشیم؟

برنامه هسته ای ناایمن امارات

به مناسبت سرنگونی جنگنده »تورنادو« در منطقه جوف

چرا بزرگترین وارد کننده سالح در جهان مقابل یمن عاجز است؟
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صبا کریمی: مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی گفت: در 
جشــنواره فجر با پایان این رویداد و اهدای جوایز همه 
چیز به پایان می رســید و انگیزه ای ایجاد نمی کرد اما 
سال گذشته با حضور گالری ها در بخش چارسوی هنر 
بسیاری هنرمندان آثار خود را ارائه کردند و این تغییر یک 
جشنواره به اکسپو و بازار هنر نزدیک می کند. ضمن این 
که این امکان را برای هنرمنــدان ایجاد کردیم تا بتوانند 

آثارشان را به فروش برسانند.
به گزارش گروه فرهنگی قدس آنالین، نشست رسانه ای 
دوازدهمین جشــنواره تجســمی فجر با حضور هادی 
مظفری مدیــرکل دفتــر هنرهای تجســمی و رئیس 
جشنواره و ابراهیم حقیقی دبیر جشنواره صبح امروز ٢۶ 

بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدای این نشســت مظفری اظهار کرد: دوازدهمین 
دوره جشنواره هنرهای تجسمی سه شنبه ٢٩ بهمن ماه 
در مرکز صبا افتتاح خواهد شد و تا ۵ اسفندماه در همین 
محل ادامه دارد و مراسم اختتامیه نیز نهم اسفندماه در 

تاالر وحدت برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: این دوره یک تفاوت عمده با دیگر دوره 
ها دارد و آن هم این است که تفرق بخش ها در سال های 
گذشته باعث شده بود مخاطبان تنها از مرکز صبا بازدید 
کنند و بخش های پژوهشی و ... مهجور بماند که امسال با 
تجمیع این بخش ها در کنار یکدیگر و بهره گیری از کلیه 
ظرفیت های مرکــز صبا، برای اولین بار جشــنواره را با 

رویکرد هنرهای تجسمی خواهید دید.

نبود بازار هنری، پاشنه آشیل جشنواره فجر
مظفری ادامه داد: من در ابتدای حضــورم در اداره کل 
هنرهای تجسمی متوجه این موضوع بودم که جشنواره 
تجسمی جوان و جشــنواره فجر در یک راستا هستند و 
هدف های مشــترکی دارند و باید تغییــری بین این دو 
اتفاق بیفتد. عالوه بر این که باید در فجر اســتعدادیابی 
ادامه پیدا کند اما آن بخشی که نتوانسته بود جشنواره را 
به ســمت اقبال عمومی هدایت کند، بازار هنر بود که به 

نوعی پاشنه آشیل جشنواره محسوب می شد.

مدیــرکل دفتــر هنرهای تجســمی یادآور شــد: در 
جشنواره فجر با پایان این رویداد و اهدای جوایز همه 
چیز به پایان می رســید و انگیزه ای ایجاد نمی کرد اما 
سال گذشته با حضور گالری ها در بخش چارسوی هنر 
بسیاری هنرمندان آثار خود را ارائه کردند و این تغییر 
یک جشــنواره به اکســپو و بازار هنر نزدیک می کند. 
ضمن ایــن که این امــکان را برای هنرمنــدان ایجاد 
کردیم تا بتوانند آثارشان را به فروش برسانند و منوط 
به نظر شــورای هنری قیمت روی آثار ذکر می شود. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود عنــوان کرد: 
دوازدهمین دوره از جشنواره تجســمی فجر با ٩۰۰ 
اثر در بخش های مختلف افتتاح می شود که نسبت به 
سال گذشته با ۱۵ درصد رشد کمی همراه بوده است. 
همچنین امسال مراســم افتتاحیه برگزار نخواهد شد 
و هزینه برگزاری آن با تهیه  بسته های کمکی به مردم 
سیل زده استان سیستان و بلوچســتان اهدا  شده که 

طی یکی دو روز آینده به دست آنها خواهد رسید.

نگاهی به آمار این دوره جشنواره
در ادامــه ابراهیم حقیقی اظهار کرد: امســال در بخش 
دهگانه طوبــای زرین ۳۳۸ هرمند بــا ۴۴۰ اثر خواهیم 
داشــت. در بخش چارســوی هنر ۳۴۰ اثر با ۳۸ گالری 
حضور دارند که این بخش نسبت به ســال گذشته آثار 
بیشــتر اســت. در بخش چارخونه که حضور استان ها 
را خواهیم داشــت در سه بخش عکاســی، فاین آرت و 
چیدمان ۱۱۵ اثر هســتند. مضامین این بخش شــامل 
بازسازی وقایع تاریخی، آیین ها و اقلیم هاست. همچنین 
در بخش تجلیل مفاخر، ٩ نفر از مفاخر هنرهای تجسمی 

در مراسم اختتامیه تجلیل می شوند.  
دبیر جشــنواره افزود: ضمن این کــه در بخش عکس 
برخالف سال های گذشــته مجموعه عکس هم پذیرفته 
شده است. محور امسال نیز گفت و گوی هنرهاست که در 
بخش چارخونه سعی کردیم این اتفاق رخ دهد، اتفاقی که 
سالهاست در جهان رخ داده و ما هم سعی کردیم امسال 

هنرمندان همسو با جهان و امروزی حرکت کنند.

در ادامه مظفری در واکنش به استعفای داوران اظهار کرد: 
متأسفانه طی ماه های گذشته اتفاقاتی در سراسر کشور 
افتاد و شاهد روزها و هفته های دردناکی بودیم و در آن 
ایام شــاید فکر کردن به برپایی یک رویداد با واژه جشن 
این تلقی را برای دوستان ما ایجاد کرده بود که باید این 
رویداد را به تعویق بیندازند و یا اصاًل برگزار نشود اما طی 
روزهای بعدی با نشستی که با داوران داشتیم قرار بر این 
شد تا جشنواره را پس از ایام سوگواری برپا کنیم و امسال 
نیز به جای برپایی افتتاحیه به سیل زدگان در سیستان 

کمک کنیم.

سیستم داوری به شورای هنری تغییر پیدا کرد
وی در ادامه افزود: خوشــبختانه داوران بازگشتند و آثار 
را داوری کردند و امروز این آثار توسط همان داورانی که 
رفته بودند مورد داوری قرار گرفته است. اما در این میان 
یک اتفاق هم افتاد و سیســتم داوری به شورای هنری 
تغییر پیدا کرد و در حال حاضر اســمی از آنها نخواهیم 
آورد اما داوران در انتهای برگزاری جشنواره بیانیه های 

خود را اعالم خواهند کرد.
مظفری تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که ۶ هزار اثر به 
جشنواره تجسمی فجر رسیده بود و وظیفه ما به عنوان 
متولی این رویداد برپایی آن و انجام دادن وظیفه مان با 
قدرت هرچه تمام تر بود. به همیــن دلیل ما تمام تالش  
خود را کردیم تا چراغ هنرهای تجســمی خاموش و یا 

کم سو نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ستاد 
داوران و دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر شامل 
۵۵ نفر بود که بســیاری از این افراد بعد از اعالم عدم 
حضور خود در بخش های داوری، مجدداً بازگشــتند. 
عالوه بر این این شائبه هم پیش آمد که همه این تیم 
انصراف دادند که اصال چنین چیزی صحت نداشــت و 
می توانم بگویم داوران و دبیران در جشــنواره حضور 
دارند و به کار خود ادامه دادند. اما بنا به خواست آنها، 
اسامی شان را اعالم نمی کنیم تا جشنواره تحت فضای 

دو قطبی قرار نگیرد

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در نشست خبری دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر:

از فضای دوقطبی در هنرهای تجسمی جلوگیری کردیم

فرماندار مشهد در گفتگو با قدس آنالین:

کاندیدها از تبلیغات غیرمجاز خودداری کنند
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنالین:

داشتن شناسنامه و شماره ملی برای رای دادن الزامی است
رضاطلبی:  معاون استاندار و فرماندار 

شهرستان مشهد گفت: کاندیدهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 
بــا تبلیغات صحیح و بــه دور از 
هرگونه بی اخالقی و نقض قانون 
، فقط به معرفی خــود و برنامه 

هایشــان بپردازنــد و زمینه یک 
انتخابات پرشور و حداکثری در روز 

٢اسفند ماه را فراهم کنند.
سید محمد رضا هاشــمی در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهار کرد: قبل از شــروع فرآیند رسمی 
تبلیغات انتخابات، دستورالعمل تبلیغات مجاز و 

غیر مجاز در اختیار نامزدها قرار داده شده است.
وی بابیان اینکه دســتورالعمل تبلیغات صحیح 
انتخابات  در سایت و سامانه اینترنتی فرمانداری 
مشهد نیز اعالم شده است، تصریح کرد:  همچنین 
جلسه های مختلفی توســط اداره کل اطالعات 
اســتان و فرمانداری مشــهد برای کاندیدهای 
انتخابات مجلس یازدهم برگزار  و چگونگی انجام 

تبلیغات برای آنها شرح و توضیح داده شد.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد افزود:  
تاکنون تخلفات معنا دار، برجسته و محرز از سوی 
نامزدهای انتخاباتی در شــهر مقدس مشهد رخ 

نداده است و بیشتر موارد و اعتراضاتی  
که گزارش شــده اســت مربوط به 
نصب عکس و پوستر است که در 
این باره تذکرهــای الزم به افراد 
داده شده است و در بیشتر موارد 
نیز اصالحات الزم صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد: ســتاد پیشــگیری از 
تخلفات انتخاباتی که در دستگاه قضایی 
استان مستقر اســت بر روند اجرای تبلیغات افراد 
نظارت دارند و از تبلیغات غیر صحیح و غیر منطبق 
با قانون جلوگیری و به تخلفات افراد رســیدگی 

خواهند کرد.
هاشــمی با بیان اینکه حضور آگاهانه و با صالبت 
مردم  در راهپیمایی ٢٢ بهمن نشــان داد که در 
هر شرایطی  پشتیبان نظام و والیت فقیه  هستند،  
افزود: از همه کاندیدهای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی  در شهر مقدس مشــهد انتظار می رود با 
تبلیغات صحیح و بــه دور از هرگونه بی اخالقی و 
نقض قانون ، فقط به معرفی خود و برنامه هایشان  
بپردازند و زمینه یک انتخابات پرشور و حداکثری 
در روز ٢اســفند ماه را برای تشکیل یک مجلس 

قوی و کارآمد فراهم کنند.

رضاطلبی: مدیرکل ثبت احوال خراســان 
رضوی گفت: افراد هنگام حضور در محل 

انتخابات و صندوق های رای باید حتما 
شناسنامه خود را همراه داشته باشند 
و داشتن کارت ملی و یا شماره ملی نیز 
الزامی است و افرادی که شناسنامه خود 

را به هر دلیلی گم کرده اند هرچه سریعتر 
برای دریافت المثنی باید به دفاتر پیشــخوان 

مراجعه کنند.
سید حسین نیری در گفتگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
تمام متولدین ٢اسفند ماه سال ۱۳۸۰به قبل ، می توانند 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و اولین 
انتخابات میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری  
شرکت کنند. وی تصریح کرد: افراد هنگام حضور در صندوق 
های رای باید حتما شناسنامه خود را همراه داشته باشند و 
داشتن کارت ملی و یا شماره ملی نیز الزامی است و افرادی 
که شناسنامه خود را به هر دلیلی گم کرده اند هرچه سریعتر 
برای دریافت المثنی باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. 
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی بابیان اینکه کارت 
های ملی قدیمی دارای اعتبار نمی باشند و افراد از به همراه 

داشتن آنها خود داری کنند، گفت: در صورتی که 
افراد  کارت ملی هوشمند خود را نیز هنگام 
حضور به همراه داشته باشند فرآیند ثبت 
نام آنها بسیار تســهیل خواهد شد و در 
روند اجرای مراحل مختلف رای، تسریع 
و زمان کمتری از افراد صرف خواهد شد . 
نیری در مورد افرادی که برگ های انتخابات 
شناسنامه های آنها جایی برای مهر زدن ندارد، نیز 
عنوان کرد:  نیمی از جمعیت افرادی که حائز شرایط رای 
دادن در استان خراسان رضوی هستند دارای شناسنامه 
جدید و جلد قهوه ای می باشند که شناسنامه این دسته از 
افراد مشکلی برای جای مهر ندارد اما برای افرادی که دارای 
شناسنامه قدیمی و جلد قرمز می باشند و شناسنامه آنها 
دارای جای مهر نمی باشد ستاد انتخابات برای این دسته 
از افراد ضوابط خاصی را تعیین کرده است که به مجریان 
برگزاری فرآیند انتخابات  اعالم شده است و هنگام مراجعه 
افراد اجرا خواهد شد. وی افزود: مردم با حضور حماسی و 
انقالبی خود در انتخابات اسفند ماه جلوه دیگری از انسجام و 
وحدت ملی را به نمایش خواهند گذاشت و با انتخاب درست 

و صحیح مجلس قوی را تشکیل خواهند داد.


