
تجربه چهار روز پیاپی هوای سالم در تهران
هوای تهران برای چهارمین روز پیاپی سالم است.

سال هاس��ت تهرانی ه��ا و م��ردم برخ��ی دیگ��ر از 
کالنشهرها در نیمه دوم سال با آلودگی هوا دست و پنجه 
نرم می کنند و بس��یاری از روزهای سرد سال را در هوای 
آل��وده می گذرانند از این رو هر روزی که هوا در ش��رایط 

سالم است احساس خوشایندی دارند.
دی��روز که مصادف با روز مل��ی هوای پاک بود نیز 
هوای تهران با ش��اخص 77 در وضعیت سالم قرار دارد. 
این رقم میانگین ش��اخص کیفیت هوا در 12 س��اعت 
گذش��ته )با تاکید بیش��تر بر روی سه س��اعت آخر در 
شرایط جوی متغیر( برای میانگین کل ایستگاه هاست.

روز جمعه نیز تهرانی ها هوای س��المی داشتند و 
شاخص کیفیت هوا 56 بوده است.
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از محکومان  یکی  و درحـــاشیه  88 فتن��ه 
براندازی  ایده پردازان فعلی راهکارهای 
جمه��وری اس��المی ای��ران در فضای 
مج��ازی صب��ح ام��روز در مق��ام یك 
کارش��ناس در کمیت��ه محیط زیس��ت 

شورای شهر تهران حضور یافت.
شهر  شورای  محیط زیست  کمیته 
تهران صبح ام��روز با دعوت از یکی از 
محکوم��ان فتنه 88 از او خواس��ت تا 
گزارشی را درباره تجربه مکزیکوسیتی 

در کنترل آلودگی هوا ارائه دهد.
ای��ن ف��رد که کس��ی ج��ز مجید 
 88 آذر   16 روز  در  نب��ود،  توکل��ی 
دانش��گاه  در  اهانت آمیزی  س��خنرانی 
امیرکبی��ر انجام داده ب��ود و زمانی که 
با مانتو، مقنعه و چادر از این دانش��گاه 
خارج می شد، توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت شد.
مجید توکلی در 30 دی 1388 از 
سوی شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی 
ب��ه جرم اجتماع و تبان��ی علیه نظام و 
تبلیغ علی��ه نظام به 8 س��ال و 6 ماه 
حبس تعزیری، 5 س��ال محرومیت از 
فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از 
خروج از کش��ور محکوم شد. براساس 

اطالعات موجود این فرد در تاریخ 29 
مه��ر 1392 با قرار وثیقه از زندان آزاد 

شد.
توکل��ی پ��س از آن اق��رار کرد که 
نتوانس��ت با س��خنرانی ساختارشکنانه 
و اهانت آمی��ز خود بر تع��داد فتنه گران 
بیفزای��د و حض��ور دانش��جویان حامی 
انقالب اسالمی در دانشگاه پررنگ شد.

در همین راستا باشگاه خبرنگاران 
با س��یدآرش حس��ینی میالنی رئیس 
کمیته محیط زیست شورای شهر تهران 
تم��اس گرفت تا علت دعوت از این فرد 
در جلس��ه کمیته شورا روشن شود، اما 
میالنی حاضر به پاس��خگویی نشد و بر 
همین اساس موضوع با زهرا صدراعظم 
ن��وری رئیس کمیس��یون س��المت و 

محیط زیست شورا مطرح شد.
صدر اعظم نوری با تأکید بر اینکه 
ما دارای اف��راد توانمن��د، صاحب نظر 
و متخص��ص در زمینه ه��ای گوناگون 
هس��تیم، گفت: اگر قرار است از نظرات 
کارشناسانه اس��تفاده کنیم، بهتر است 
افرادی را به جلس��ات دعوت کنیم که 
نسبت به نظام نگاه مثبت اندیشانه دارند 

و با نگاه ارزشی به مسائل می پردازند.
وی تصری��ح ک��رد: در م��ورد این 

موضوع خاص من در جریان نیس��تم و 
باید صبر کنیم و فردا در صحن ش��ورا 
از آقای میالنی بپرس��یم که چرا از این 

فرد دعوت انجام شده است.
یکی از نش��ریات دانش��جویی که 
تح��ت مدیریت مجی��د توکلی فعالیت 
داش��ت، در راس��تای تحری��ف مقام و 
جایگاه اهل بیت)ع( نوش��ت: »علی نه 
نور بود و نه آسمانی و نه معصوم... علی 
یك انسان خطاپذیر و غیرمعصوم بود. 
فراتر از آن محمد نیز چنین بود، حال 

تکلیف ولی فقیه بسیار روشن است.«
هرچند م��دت حب��س توکلی به 
مدت 8 سال در حدفاصل انتهای سال 
96 و روزهای ابتدایی سال 97 به اتمام 
رسیده است و وی آزاد است اما خوب 
است مس��ئوالن شورای ش��هر تهران 
درباره علت حض��ور این مجرم امنیتی 

در جلسات توضیح دهند.
توکلی فردی است که مدت حبس 
خود را گذرانده اس��ت اما به هر تقدیر 
یك سابقه دار محسوب می شود و باید 
پرس��ید آیا در میان جوانان این مرز و 
بوم افرادی دارای تخصص مجید توکلی 
و فاقد سوء سابقه امنیتی برای حضور 

در جلسات تخصصی وجود ندارند.

گروهزيستبوم رسانه دومی��ن نشس��ت گزارش
خبری پنجمین جشنواره هنر مقاومت با 
حضور مسعود نجابتی دبیرکل جشنواره، 
دبیر  ش��جاعی طباطبایی  سیدمس��عود 

اجرایی جشنواره برگزار شد. 
در ابتدای این نشس��ت، چهلمین 
روز درگذش��ت احمدرض��ا دالوند دبیر 
فقید بخش علمی پژوهش��ی جشنواره 
هنر مقاومت گرامی داشته شد. سپس 
نجابتی گفت: درباره اهداف جش��نواره 
در نشست خبری قبلی صحبت کردیم 
و امروز بای��د بگوییم تا چه حد به این 
اهداف نزدیك شده ایم. هدفمان صرفاً 
دریافت آثار و اکران آنها نیس��ت، بلکه 
پرداختن به رویش های انقالب اس��ت 
و در ای��ن راه 20 کارگاه در ش��هرهای 

مختلف کشور برگزار کردیم.
نجابتی ادامه داد: اس��تقبال بیش 
از حد هنرمندان شهرس��تان ها ما را به 
وجد آورد ک��ه این فضا را ادامه دهیم. 
حتی برخی کارگاه ها تا س��ه روز ادامه 
یافت و بخش عمده ای از خروجی این 

کارگاه ها به جشنواره راه یافت.
دبی��رکل پنجمین جش��نواره هنر 
مقاومت درباره اهمیت معرفی رشته های 
هنرهای تجسمی در میان مردم گفت: 
16 برنامه تلویزیونی حدوداً 45 دقیقه ای 
را پیش بینی کرده ایم که به معرفی بهتر 
ای��ن هنرها به مردم بپردازد و مدیر این 

بخش آقای ربیعی هستند.

 خانواده ها با کودکانشان
از نمایشگاه دیدن کنند

نجابت��ی اف��زود: از 4 تا 24 بهمن 
در کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان نمایشگاه آثار منتخب برگزار 
خواه��د ش��د، چ��ون برای نخس��تین 
بار جش��نواره را در قالب بزرگس��االن 
ندیدی��م و قش��ر ک��ودک و نوجوان را 
هم ب��رای آش��نایی با انق��الب درنظر 
گرفتیم. ب��ه خانواده ها توصیه می کنم 
با کودکانش��ان از نمایش��گاه جشنواره 
دی��دن کنند، چ��ون بخش هایی مانند 
کارتون  و  تایپوگراف��ی  تصویرس��ازی، 

برایشان جذاب و دیدنی خواهد بود.
وی افزود: برخی محصوالت هم در 
قالب کتاب نش��ر پیدا می کند و بخشی 
محص��والت مانند پرچ��م و کتیبه هم 
با همکاری ش��ورای تبلیغات اس��المی 
و س��ازمان فرهنگی هنری و س��ازمان 
زیباس��ازی ش��هرداری و بس��یج اقشار 
بتوانی��م این تولیدات را در ش��هرهای 
مختل��ف ببینی��م. امیدواری��م برخ��ی 
از ای��ن آث��ار را در محص��والت خانگی 
مانن��د البس��ه هم ببینیم. بس��یاری از 

تشکل های مردمی هم برای اکران آثار 
اعالم آمادگی کرده اس��ت. سعی داریم 
در مناطق محروم هم نمایشگاه هایی در 

برخی رشته ها برگزار کنیم.
دبیرکل جش��نواره هن��ر مقاومت 
تأکید کرد: ما به دنبال کمیت نیستیم، 
بلک��ه کیفی��ت مدنظرمان اس��ت و در 
داوری ه��ا هم این موضوع لحاظ ش��ده 
است تا سطح توقع مردم برآورده شود.

نجابتی درباره تغییر زمان برگزاری 
جشنواره هنر مقاومت، تالقی با چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی را مهمترین 
دلیل دانس��ت و گفت: قص��د رقابت با 
جشنواره تجس��می فجر نداریم و اتفاقا 
با آقای مظفری )مدیرکل دفتر تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( همکاری 
خوبی در برگزاری بخش »پالک چهل« 

جشنواره تجسمی داریم.
هنره��ای  جش��نواره  اف��زود:  وی 
تجس��می فجر و هن��ر مقاومت مکمل 
یکدیگرند. تفاوت ما با جشنواره تجسمی 
این اس��ت که موضوع محوریم و اینطور 
نیس��ت هنرمندان از آرش��یو خودشان 
اثر ارس��ال کنند. جش��نواره تجس��می 
نش��ان دهنده ظرفیت هنرمندان کشور 
است اما ما سعی می کنیم پاسخ مناسب 

بصری به نیازهای کشور داشته باشیم.

حضور ۳۲ مرکز استان در جشنواره
اظه��ار  نی��ز  ش��جاعی طباطبایی 
داشت: بر مردمی بودن این جشنواره و 

رویش های انقالب تاکید داریم.
وی اف��زود: در مجم��وع 5091 اثر 
از 1425 هنرمن��د دریافت ش��د که بعد 
از ته��ران با 1059 اث��ر از 216 هنرمند، 
استان های خراسان رضوی با 483 اثر از 
106 هنرمند و اصفهان با 383 اثر از 102 

هنرمند در مقام های بعدی قرار دارند.
به گفت��ه دبیر اجرای��ی پنجمین 
جش��نواره هن��ر مقاوم��ت، 6 نف��ر از 
مفاخر هنر انقالب در مراسم اختتامیه 

جشنواره تقدیر و تجلیل می شوند. 
نجابت��ی در این رابط��ه توضیح داد: 
مفاخ��ر هنر انق��الب کس��انی اند که در 
السابقون هستند و تغییر رویه هم نداده اند. 
حضور مستمر و تاثیرگذار در هنر انقالب، 

مهمترین مؤلفه انتخاب است.
در ادامه، شجاعی طباطبایی درباره 
تعداد آثار راه یافته به نمایش��گاه گفت: 
84 اثر در پوس��تر و تبلیغات ش��هری، 
51 نقاش��ی دیجیتال، 67 تایپوگرافی، 
114 عک��س، 80 اثر در تصویرس��ازی، 
198 کارت��ون و 40 کاریکاتور، 64 اثر 
در بخ��ش طراحی صنعتی و 40 اثر در 
بخش پرچم و کتیبه به نمایش��گاه راه 
یافته اس��ت و 97 اثر در بخش گرافیك 
متحرک )موشن( در حال داوری است.

 بیان جنبه های کابردی هنر
در برنامه تلویزیونی

مس��یحا ربیعی ط��راح و کارگردان 
برنامه های تلویزیونی پنجمین جشنواره 
هنر مقاومت گفت: در این 16 قس��مت 
به مقوله طراحی و دیزاین می پردازیم و 
تفاوت آن با برنامه های تولید شده قبلی 
این اس��ت که به مقول��ه هنرهای زیبا و 
گالری ها محدود نیس��ت، بلکه بیش��تر 
به جنبه کاربردی هن��ر می پردازد. وی 
ادامه داد: تف��اوت اصلی هنر و طراحی 
با دیزاین، وجود مخاطب است و این در 
زندگ��ی روزمره همه م��ردم اثر دارد اما 

کمتر به آن پرداخته شده است.
ربیعی خاطر نش��ان ک��رد: در این 
مجموعه برنامه ها سعی کرده ایم در هر 
قسمت به یك موضوع هنری بپردازیم. 
مثال یك قس��مت به طراحی محیطی 
اختص��اص دارد، موضوعی ک��ه روزانه 
همه ما با آن از طریق تابلوهای شهری 

و راهنما سروکار داریم.
به گفت��ه ای��ن هنرمن��د، در این 
برنامه ها با کارشناس��ان فن گفت وگو و 
وضعیت هنر در ایران بررسی می شود.

در بخش��ی از این مراس��م که به 
ص��ورت زن��ده از ش��بکه خب��ر پخش 
می شد، پوستر پنجمین جشنواره هنر 
مقاومت با حضور دبیران کل و اجرایی 
رونمایی ش��د. ای��ن پوس��تر را حمید 

قربانپور طراحی کرده است.
همچنی��ن اعالم ش��د در اختتامیه 
پنجمین جش��نواره هن��ر مقاومت از 3 
رسانه که بیشترین همکاری را با جشنواره 

داشته اند،  تقدیر به عمل می آید.

امامعلیعلیهالسالم:
نادانی، مای�ه مرگ زندگان و دوام بدبختی است
تصنیفغررالحکمودررالکلمص75،ح1164

ونده بوی بد در تهران مختومه شد پر
انسانی سازمان  معاون محیط  يتخــــت محیط زیس��ت گف��ت: تمامی پا
حدس��یات درباره بوی تهران بررسی شد و چون به 
هیچ جمع بندی درباره منش��ا آن نرسیدیم پرونده 

آن مختومه شد.
مس��عود تجریش��ی گفت: پرونده بوی نامطبوع 
تهران به دلیل اینکه کارگروه تش��کیل شده به هیچ 
جمع بندی نرسید مختومه شد. وی با اشاره به اینکه 
ماده ش��یمیایی مرکانتنت حدس اولیه از منشا بوی 
نامطب��وع دو هفته پیش تهران بود اظهار داش��ت: 
چند س��ال پیش هم بوی متساعد شده از این ماده 

شیمیایی در اصفهان هم به مشام رسیده بود.
تجریش��ی ادامه داد: داس��تان اتس��اع این بو در 
اصفهان اینگونه بود که ماش��ین حمل گاز در یکی از 
شهرستان های اطراف اصفهان در شیب قرار گرفته و 
مرکانتنت بر روی خاک ریخته بود و تا یك هفته بوی 
نامطبوع از آن متساعد می شد به همین دلیل مجبور به 

اننقال خاک آغشته به مرکانتنت از آن منطقه شدیم.
معاون محیط انس��انی س��ازمان محیط زیست 
خاطرنش��ان کرد: بارندگی پس از انتش��ار این بو در 
تهران امکان شناسایی منشا را تقریبا غیرممکن کرد. 
وی با بیان اینکه با انتش��ار خبر اتساع بوی نامطبوع 
نگ��ران وقوع زلزل��ه بودیم ابراز داش��ت: موسس��ه 
ژئوفیزیك و زمین شناس��ی این فرضیه را رد کردند، 

همچنین فعال شدن آتشفشان هم منفی بود.

پیگیر تعطیالت زمستانه هستیم
مدیر کل محیط زیست استان  سـیاه تهران گفت: محیط زیس��ت و تختـه
آموزش و پرورش به طور مشترک در حال پیگیری 
هس��تند تا قانون تعطیالت دو هفته ای مدارس در 
فصل زمستان را به مجلس برسانند و در این مورد 

مجلس باید قانون را اصالح کند.
کیومرث کالنتری اظهار داشت: امسال خوشبختانه 
تاکنون تعطیلی به دلیل آلودگی هوا نداش��تیم البته 
تعطیل کردن مدارس مایه مباهات نیس��ت و دنبال 
تعطیل کردن فضاهای آموزش��ی نیس��تیم اما وقتی 
می بینیم که آلودگی هوا برای حفظ سالمت انسان ها 
خطراتی درپی دارد مجبور به این کار هستیم چراکه 

سالمت دانش آموزان مهم تر است.
وی ادامه داد: هدف ما از تعطیلی مدارس این 
اس��ت که مردم را در خانه هایشان نگه داریم تا بار 
ترافیکی کاهش یابد و به دنبال این مهم از آلودگی 

بیشتر هوا جلوگیری کنیم.
کالنت��ری تصریح ک��رد: از تعطیلی زمس��تانی 
حمایت می کنیم چراکه کشوری با تنوع اقلیمی باال 
داریم بنابراین نمی توان یك نس��خه کامل برای کل 
کش��ور بپیچیم زیرا نقاط گرمسیر و نقاط سردسیر 
در کل کش��ور داریم. در بسیاری از کشورهای دنیا 
هم تعطیالت صرفاً در تابستان نیست و در زمستان 
هم تعطیالتی دارد اما در کشور ما برای اجرای این 

طرح نیاز به قانون داریم.

حتی پدر، بدون تو مادر! یتیم شد...
هادی خورشاهیان

پروازت ای پرنده! زمین را مزار کرد
کاری بعید بود، ولی روزگار کرد
تقویم سال های مرا بی بهار کرد

صبر تو پشت حضرت ایوب را شکست
چشم تو ابر معجزه را شرمسار کرد
تابوت بی قرار تو بر دست های ابر

پروازت ای پرنده! زمین را مزار کرد
پروازت ای پرنده ی زخمی! در آینه
باد و تگرگ و پنجره را بی قرار کرد

شب بود و راه بود و شب چاه بود و ماه
موال گریست، حنجره را داغدار کرد

هرگز ندید آینه ای، داغ رفتنت
با چشم های ابری موال چکار کرد
موال فقط برای شب چاه، تا سحر
داغ نبوِد چشم تو را آشکار کرد

حّتی پدر، بدون تو مادر! یتیم شد
محراب را نبودن تو سوکوار کرد

وقتی که نیست مدفن تو روی نقشه ها
باید گالیه نیز به پروردگار کرد

در اوج آسمان خدا بودی و کالغ
روی زمین نشست و فقط قارقار کرد
مادر! مرا ببخش که جا ماندم از سفر
دنیا مرا به سفره ی ماندن دچار کرد
با تو که روزگار بدی کرد و بعد تو

با من هر آن چه کرد، همین روزگار کرد

ترنم احساس

«آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى همزمان با ارزيابى كيفى 
(فشرده) به شماره س/97/43»

(( با مصرف صحيح و بهره گيرى از الگوى درست استفاده از برق ، از قطع آن جلوگيرى كنيم))

روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان

شركت برق منطقه اى خراسان در نظر دارد نسبت به خريد كليد و سكسيونر پست هاى شهرك صنعتى خراسان رضوى از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله 
اى همزمان با ارزيابى كيفى (فشرده) از شركت هاى واجد شرايط ، اقدام نمايد.

تاريخ دريافت اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه: ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 97/10/30 الى ساعت 19 روز چهارشنبه 97/11/3
* نحوه دريافت اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه: مناقصه گران مى توانند پس از ثبت نام در سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد» و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال از 

طريق سامانه ستاد به حساب مشاور (شركت توس اشتات) ، فايل اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه را بارگيرى نمايند.
* تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه: از پيشنهاد دهندگان تقاضا مى گردد؛ ابتدا تصوير كليه مستندات و مدارك پاكت هاى مناقصه (اسناد ارزيابى كيفى،  
پاكت الف ، ب و ج) را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت حداكثر ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 بارگذارى نمايند و سپس اصل ضمانت نامه با شرايط 
درج شده در اسناد مناقصه در پاكت الك و مهر شده تا قبل از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 پس از ثبت در دبيرخانه شركت برق منطقه اى خراسان به آدرس: 

مشهد ، انتهاى بلوار وكيل آباد ، نرسيده به دو راهى شانديز ، طرقبه ، سمت راست ، به امور تداركات و قراردادها تحويل نمايند.
* تاريخ و محل گشايش پيشنهادها: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 در محل امور تداركات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بايد به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه نمايند كه ليست دفاتر منتخب در سامانه ستاد
 (www.setadiran.ir) موجود مى باشد.

* در صورت نياز به دريافت توضيحات بيشتر ، متقاضيان مى توانند با مشاور (شركت توس اشتات) به شماره 38836070-051 تماس حاصل فرمايند.
* به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* پيشنهاد دهنده موظف به ارايه تضمين معتبر مطابق آيين نامه تضمين در معامالت دولتى مى باشد و پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر 
از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن مورد پذيرش واقع نخواهد شد.

* ساير اطالعات و جزييات در اسناد مربوطه درج شده است.
ضمنا ً متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاى اطالع رسانى به آدرس ذيل مراجعه نمايند:

http://tender.tavanir.org.ir                                                                 پايگاه اطالع رسانى معامالت توانير
  http:/iets.mporg.ir                                                                                   پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.krec.ir                                                      پايگاه اطالع رسانى مناقصات شركت برق منطقه اى خراسان
www.setadiran.ir                                                                         «سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد

شناسه آگهى : 351127
م الف/8107

محل اعتبارمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (ريال)موضوع مناقصهشماره فراخوان در سامانه ستاد

خريد كليد وسكسيونر پست هاى شهرك صنعتى 200971123000062
منابع عمومى استانى (عمرانى)1/275/000/000خراسان رضوى

نجابتیدرنشستخبریپنجمینجشنوارههنرمقاومتمطرحكرد؛

جشنواره هنر مقاومت و تجسمی فجر مکمل یکدیگرند

دادگاهآمريکا:مرضیههاشمیبههیچجرمیمتهمنیست
مجری پرس تی وی همچنان در بند

مرضیه هاش��می مجری، خبرنگار و مستندس��از پرس تی وی  ويژه علی رغ��م اینکه روز جمعه دادگاهی در آمریکا بازداش��ت او را گـزارش
به عنوان یك ش��اهد در تحقیقاتی که ماهیت آن هنوز مشخص نشده، تایید کرد و 

بر عدم اتهام او به هیچ جرمی صحه گذاشت، همچنان در بند است.
روز جمع��ه، بریل الین هاول، قاضی دادگاه منطقه کلمبیای آمریکا، طی حکمی 
انتش��ار بخش��ی از اطالعات مربوط به پرونده دستگیری مجری شبکه پرس تی وی را 
مجاز اعالم کرد. با توجه به اسناد منتشر شده، مرضیه هاشمی از زمان بازداشت در دو 
نوبت به همراه وکیل خود در دادگاه و در مقابل قاضی منطقه واش��نگتن حاضر شده 
است. در این حکم آمده که هاشمی »به هیچ جرمی متهم نشده است« و تنها به عنوان 

»شاهد مطلع« در تحقیقاتی که ماهیتش هنوز معلوم نیست، بازداشت شده است.
 این در حالی اس��ت که هاش��می طی تماس��ی تلفنی در چند روز پیش تاکید 
کرده است که رفتار با او همانند رفتار با جانیان و مجرمان است و اطالعات منتشر 
ش��ده از دادگاه نیز جزییات دقیقی را درخصوص ای��ن پرونده که در آن از مرضیه 

هاشمی به عنوان »شاهد مطلع« یاد شده بود، ارائه نمی دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که به گفته مقامات آمریکایی، او بالفاصله پس از 
ادای شهادت در برابر هیات منصفه آزاد خواهد شد. اما حسین هاشمی، پسر بزرگ خانم 
هاشمی گفت که نسبت به آزادی سریع مادرش، چندان امیدوار نیست. وی گفت که 

هنوز مشخص نیست که ادای شهادت مادرش تا چه زمانی به طول خواهد انجامید.
حسین هاشمی افزود: ما انتظار داریم که این ماجرا به زودی تمام شود و مادرم 
در این هفته آزاد شود. اما به نظر نمی رسد که چنین اتفاقی بیفتد. ما تنها منتظریم 

تا خبرهای بیشتری از او بشنویم. 
مرضیه هاشمی که هر چند وقت یك بار برای دیدار با بستگانش به آمریکا می رود، 
این بار قصد داش��ت از برادر مبتال به س��رطانش نیز عیادت کند که دستگیر شد. او 
در حال کار بر روی مس��تندی درباره سیاه پوس��تان بود. این مس��تند به خشونت و 

نژادپرستی نظام مند علیه سیاهپوستان می پردازد و آن را مورد انتقاد قرار می دهد.
گوینده ارش��د پرس تی وی، که پیش از گرویدن به اس��الم، مالنی فرانکلین نام 
داش��ته و به گفته خودش تحت تاثیر انقالب ایران، مسلمان شده است، روز یکشنبه 
هفته گذش��ته به دالیلی نامش��خص توس��ط اداره تحقیقات فدرال )اف.بی.آی( و در 
فرودگاه بین المللی سنت لوئیس بازداشت شد. بدرفتاری و اعمال خشونت علیه وی، 
تنها نکاتی اس��ت که در یك تماس تلفنی کوتاه وی با دخترش، بدان ها اش��اره کرده 
اس��ت. هاشمی در این تماس گفته اس��ت که بعد از انتقال به زندان به اجبار حجاب 
او برداشته شده و از او بدون پوشش سر عکسبرداری شده است. همچنین او تصریح 

کرده که تعذیب او به وسیله بستن با دستبند و پابند و عدم رعایت 
حقوق اولیه اش در اس��تفاده از غذای حالل اس��المی تداوم 

یافته اس��ت و همچنان از پوش��ش کام��ل و حق احترام به 
اعتقادات دینی اش محروم است.

روابط عمومی ش��بکه پرس تی وی تاکید کرده است 
ادامه بازداش��ت غیر قانونی مجری و خبرنگار این شبکه 

توس��ط پلیس آمریکا که حتی برخ��الف روال قانونی 
داخلی این کش��ور اس��ت، به هیچ وجه قابل نبوده و 

مس��ئولیت هرگونه آس��یب احتمال��ی به مرضیه 
هاشمی مستقیما متوجه دولت، پلیس و سیستم 
قضایی آمریکاست.پیگیری ها برای خاتمه این 

اقدام خالف قانون و غیرانسانی ادامه دارد.

معاوندادستانكلكشورخبرداد
و ورود ویژه دادستانی کل کشور به موضوع خودر

مع��اون دادس��تانی کل کش��ور در رابط��ه ب��ا قیمت گذاری و  ن ا تخلف��ات ح��وزه خودرو، گفت: دادس��تانی کل کش��ور به این میـــــز
موضوع به علت احقاق حقوق عامه به طور خاص ورود می کند.

 محمدجواد حش��متی درخصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع تضییع 
حقوق مردم در رابطه با مش��کالت مربوط به ثبت سفارشات، توزیع و قیمت گذاری 
خودرو، گفت: برخی ش��رکت ها تعهدی ایجاد می کنند و از مردم پول می گیرند، اما 
به درستی به تعهد خود عمل نمی کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد 

می کنند. ابتدا 2هزار ثبت نام می کنند و بعد 900 خودرو تحویل می دهند. 
وی در پاس��خ به این س��وال که تخلفات محرز ش��ده به کجا ارسال می شود و آیا 
موردی بوده که از سمت شما ارسال شده باشد؟ گفت: تمامی شکایت ها به دادگستری 
ارسال و در دادگاه ها پیگیری می شود. تشکیل پرونده در این رابطه شده است، شاکیان 
زیادی هم مطرح هستند. پرونده های خودرو با این موضوع در حال رسیدگی هستند.

حشمتی با بیان اینکه، موضوع گرانفروشی مشمول تخلفات است، اظهار داشت: در 
رابطه با خودرو باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود، متاسفانه قرارداد با مردم  منعقد 
می ش��ود اما اجرا نمی ش��ود و این تضییع حقوق مردم اس��ت. برخی کاال و خودرویی 
را متعهد می ش��وند و پول آن را از م��ردم می گیرند اما در نهایت چیز دیگری تحویل 

می دهند که ما به این موضوع هم در راستای احیای حقوق عامه ورود می کنیم.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در رابطه با موضوع واردات خودرو هم 
تخلفات زیادی مطرح ش��ده است، گفت: در  راستای احیای حقوق عامه، در رابطه 

با موضوعات مرتبط با خودرو به طور خاص ورود می کنیم. 
وی گفت: مشکل ما این است که قیمت گذاری نمی کنند. پیشتر در شورای رقابت 
این قیمت گذاری مطرح بود که از آنها گرفته شد. عالوه بر این ما ستاد تنظیم بازار را 
هم برای کنترل اوضاع داریم. به طور کلی طبق قانون، تکلیف ها مش��خص است ولی 

وقتی با یك سونامی مواجه می شوند، ورود کرده و با عجله کاری را انجام می دهند. 
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که ورود دادستانی کل کشور به 
موضوع چارتر ها به کجا رسید؟ گفت: چارترها حذف شده است اما این حذف به طور 
کامل اتفاق نیفتاده است و در مسیر های خاصی دیگر هیچ چارتری انجام نمی شود. 

وی با بیان اینکه خود موضوع چارتر مش��کلی ندارد و غیرقانونی نیست، گفت: 
در دنیا هم چارتر موضوعیت داش��ته و وجود دارد. در خیلی از مواقع هم مناس��ب 
اس��ت و قیمت ها را پایین می آورد. متاسفانه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می شود 

که ما به آنها ورود کرده و تا بخشی از مشکالت حل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که تقریبا پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج متعلق به 
شرکت هواپیمایی آسمان در آستانه یك ساله شدن است، این پرونده به 
کجا رسید؟ گفت: پرونده از اصفهان به تهران آمد. این پرونده به انتها 
رسیده بود، اما به تهران منتقل شد و به همین دلیل، تغییراتی را 
پشت سر گذاشت و فرایند رسیدگی به آن طوالنی شد. با توجه به 
جابه جایی پرونده، قاضی پرونده هم تغییر کرد و تحقیقات و 

ارجاع به کارشناسی هم مجدد انجام شد.
معاون دادس��تان کل کشور با بیان اینکه همه 
طرفین در این پرونده، به نظر کارشناسی اعتراض 
کردند،گفت: با توجه به این اعتراض قاضی باید 
ب��ه این موضوع توجه کند. وی گفت: احتماال 
تا آخر س��ال نظر کارشناسی در این پرونده 

مهر ارسال می شود. 

مجیدتوكلیمجرمامنیتیدرجلسهشورایشهرچهمیكند!

میالنی؛ دعوت کننده از مرد مقنعه به سر فتنه گر


