
  وزیر صنعت: برخی فکر می کنند  ساخت داخل 
گران تمام می شود، اما عمده کاالهای تولید داخل 
50 درصد کمتر از قیمت تمام شده واردات نیاز به 

سرمایه گذاری دارند

در دیدار وزیر خارجه هلند عنوان شد 

 بررسی نسبت نظام مند دین، شریعت و فقه 
 در گفت و گو با آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست 

استاد حوزه علمیه قم

 دوره 7 روزه کاهش خشونت شروع شد
توافق      شنبه بعد امضا می شود

صرفه جویی 7 میلیاردی 
قرارگاه خاتم 

با تکیه بر توان داخلی

 اعالم پیروزی 
طالبان بر امریکا در افغانستان

دیدار فرمانده کل سپاه 
 با خانواده شهیدان 
پاشاپور و زماني نیا

انتقاد روحانی از ناتواني 
اروپا در عمل به برجام

انکار نظام مندي شریعت 
 نتیجه دوري 

از اهل بیت)ع( است

2

2

12

15

10

شوراي نگهبان در اطالعیه اي اعالم کرد

مهلت 7 روزه براي شكايت از نحوه برگزاري انتخابات

قرعه کشی بهترين شیوه برای نمايش فیلم   ها در سینما است

کشتي قهرماني آزاد آسیا – 4 مدال برای شاگردان محمدی

»گلیج« تنها طاليي روز اول ايران

با اعالم وزارت ارشاد
تمامی برنامه های سینمايی و هنری کشور تا پايان هفته تعطیل شد

 هیئ�ت مرک�زي نظ�ارت ب�ر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمي   سیاسی

در اطالعیه ش�ماره 12 خود تأکید کرد: افرادي ک�ه از نحوه برگزاري 
انتخابات شکایت دارند، مي توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأی 
شکایت مستند خود را به هیئت هاي نظارت استان ها و شهرستان هاي 
مراکز ح�وزه انتخابی�ه و یا دبیرخانه ش�وراي نگهبان ارس�ال کنند. 
در اطالعيه شوراي نگهبان آمده اس��ت: حمد و سپاس خداي متعال 
را كه بار ديگر الطاف و عنايات خود را ش��امل نظام مقدس جمهوري 
اس��المي ايران كرد و مردم فهيم و آگاه با حضور در پاي صندوق هاي 
اخذ رأی اميد واهي دشمنان ملت بزرگ ايران را مبدل به يأس و ثابت 
كردند كه عالوه بر حضور در عرصه هاي اجتماعي و انتخابات، همواره 
پش��تيبان واليت و گوش به فرمان رهبر خود هس��تند. اين اطالعيه 
افزود: بدين وسيله ضمن تش��كر از آحاد مردم شريف ايران اسالمي و 
كليه هيئت هاي نظارت و اجرايي سراسر كشور به اطالع مي رساند در 

اجراي تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ماده 
۶۹ آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري چنانچه 
كساني از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف 
مدت هفت روز از تاريخ اخذ رأی شكايت مستند خود را به هيئت هاي 
نظارت استان ها و شهرستان هاي مراكز حوزه انتخابيه و يا دبيرخانه 
ش��وراي نگهبان به نش��اني تهران، خيابان امام خمين��ي، روبه روي 
دانشكده افسري امام علي، خيابان فلسطين جنوبي، دبيرخانه شوراي 
نگهبان تس��ليم كنند. در اين اطالعيه آمده است: به استناد تبصره ۲ 
ماده ۶۸ شكاياتي قابل رس��يدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا 
شاكيان، شامل نام، نام خانوادگي، شماره ملي، نام پدر، شغل، نشاني 
منزل، شماره تلفن و اصل امضاي شاكي را داشته باشد. اين اطالعيه 
افزود: همچنين مستند به تبصره ۳ ماده ۶۸ در صورتي كه شاكي بدون 
دليل و مدرك كسي را متهم كند و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، 

قابل تعقيب و پيگيري است. 

 معاون ارزشیابی س�ازمان سینمایی 
ارش�اد در گفت وگویی ابعاد و مسائل   فرهنگی

 قرعه کش�ی اک�ران را از ش�یوه ت�ا اکران ه�ای مناس�بتی 
و توقیف�ی بی�ان ک�رد و ب�ه حواش�ی پیش آم�ده پاس�خ داد. 
سيدمحمدمهدی طباطبايی نژاد در ابتدا درباره شورايی كه مسئوليت 
قرعه كش��ی اكران فيلم های نوروزی را دارد و اينكه برخی از رسانه   ها 
نام وی را به عنوان عضو اين ش��ورا برای قرعه كش��ی فيلم   ها انتخاب 
كرده اند، گفت: اعضای ش��ورای صنفی نمايش مسئوليت قرعه كشی 
فيلم   ها را دارند. اعضای آن شورا متشكل از دو نفر سينمادار، يک نفر 
پخش كننده، يک نفر تهيه كننده و يک نفر از كانون كارگردانان است. 
بنابراين من اصالً عضو شورای قرعه كشی نيستم و قرعه كشی آثار با پنج 
نفر از اعضای شورای صنفی نمايش به عالوه مديركل نمايش سينمای 
حرفه ای يعنی آقای محمدرضا فرجی به عنوان ناظر و ذی نفعان فيلم   ها 

كه پخش كننده   ها و تهيه كننده   ها باشند انجام خواهد شد. 
غير از اكران نوروزی كه شورای اكران نوروزی آن را انجام خواهد داد و 
من نيز عضو آن شورا هستم، شورای قرعه كشی توسط شورای صنفی 
نمايش انجام خواهد شد و هر خبری غير از اين اشتباه است. شورای 
اكران نوروزی شورايی است كه هفت فيلم نوروز را می بندد. من مسئول 

آن شورا هستم اما اساساً اين شورا با شورای قرعه كشی و صنفی نمايش 
هيچ ارتباطی ندارد. 

وی در ادامه ضمن اشاره به اينكه اعضای ش��ورا ثابت نيستند و فقط 
همين يک كار را انجام می دهند بيان كرد: اين شورا بعد از انجام اين 
قرعه نيز تا سال آينده فعاليت ديگری در اين زمينه ندارد. آن شورا نيز 
متشكل از مديرعامل خانه سينما، رئيس شورای صنفی نمايش، بنده 
به عنوان مسئول اين ش��ورا كه مديرعامل نظارتم و مديركل نمايش 
حرفه ای، و آقای دكتر محمود اربابی به عنوان نماينده رئيس سازمان 
است. اين كه همين جايگاه   ها و مناصب نيز سال بعد در اين شورا باشند 
يا خير بستگی به نظام نامه اكران دارد. اگر نظام نامه اكران همين نفرات 
را پيش��نهاد بدهد همين مسئوالن بايد در اين ش��ورا باشند و اگر نه 

مسئوالن ديگری را پيشنهاد خواهد داد. 
معاونت نظارت و ارزشيابی درباره اين نظام نامه گفت: نظام نامه اكران نيز 
توسط شورايی زير نظر رئيس سازمان تصويب می شود كه البته محوريت 
آن شورا معاونت نظارت و ارزشيابی است. اما يک شورا هم كه متشكل از 
رئيس سازمان سينمايی، معاونت نظارت و ارزشيابی و مشاوران رئيسند 
مجموعاً نظام نامه را در جلسات متعدد با سينماداران، تهيه كنندگان و 

دفاتر پخش مورد مشورت قرار دادند و آن را آماده كرده اند. 

 اولی�ن روز رقابت ه�اي کش�تي آزاد 
فريدون حسن

  ورزشی
 قهرمان�ي آس�یا در هن�د ب�ا کس�ب 
 ی�ک م�دال ط�ال، ی�ک نق�ره و دو 
برن�ز ب�راي کش�تي گیران کش�ورمان ب�ه پای�ان رس�ید.

رقابت هاي كش��تي آزاد قهرماني آس��يا از صبح ديروز در هند با برگزاري 
كش��تي هاي اوزان 57، ۶5، 70، 7۹ و ۹7 آغاز ش��د ك��ه حاصل آن براي 
شاگردان غالم محمدي كسب يک مدال طال در وزن ۹7 كيلوگرم توسط 
مجتبي گليج و يک مدال نقره توسط اميرحسين حسيني در 70 كيلوگرم 
و دو مدال برنز در وزن 7۹ كيلوگرم توسط علي سواد كوهي و اميرحسين 

مقصودي در ۶5 كيلوگرم بود.
طوفان گلیج 

در وزن ۹7 كيلوگرم مجتبی گليج طوفان به پا كرد و شايستگي هاي خود را 
بار ديگر نشان داد تا ثابت كند غالم محمدي در انتخاب او اشتباه نكرده است. 
گليج در دور اول با نتيجه ۱۱ بر صفر اولزيسايخان باسانتسوجت از مغولستان 
را مغلوب كرد. وی در دور دوم مقابل عليشير يرگالی، دارنده مدال برنز آسيا 
از قزاقستان با نتيجه ۶ بر ۴ پيروز شد و به مرحله نيمه نهايی راه يافت. اين 
كشتی گير در اين مرحله با نتيجه ۱۲ بر ۲ ماگومد موسی يف، دارنده مدال 
نقره بازی های آسيايی  از قرقيزستان را مغلوب كرد و راهی ديدار فينال شد. 
وی در ديدار پايانی ساتيوارت كاديان، دارنده مدال برنز آسيا از كشور هند را 

با نتيجه ۱0 بر صفر شكست داد و به مدال طال دست يافت.
در وزن 70 كيلوگرم اميرحسين حسينی پس از استراحت در دور اول در 
دور دوم مقابل ميژان آشيروف، دارنده مدال برنز آسيا از قزاقستان با نتيجه 5 
بر ۴ پيروز شد. وی در دور بعد و در مرحله نيمه نهايی ناوين از هند را با نتيجه 
۳ بر ۲ از پيش رو برداشت و به ديدار فينال راه يافت. حسينی در اين ديدار 

در مصاف با الياس بكبوالتوف، كشتی گير روسی االصل و قهرمان اروپا از 
ازبكستان با نتيجه ۱0 بر ۴ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده كرد.

برنزهای ارزشمند
اما به جز اين دو مدال ارزش��مند عصر ديروز دو مدال برنز نيز براي ايران به 
دست آمد، دو مدالي كه توسط سوادكوهي و مقصودي كسب شد. در وزن 7۹ 
كيلوگرم علی سوادكوهی به رغم تمام شايستگي  كه داشت و تالشي كه از خود 
به نمايش گذاشت به نشاني بهتر از برنز دست پيدا نكرد. مدالي كه البته چيزي 
از شايستگي هاي اين جوان آينده دار كشتي كشور كم نمي كند. سوادكوهي 
در دور اول در مصاف با سهراب شريپوف از ازبكستان با نتيجه ۱0 بر صفر به 
برتری رسيد. وی در دور بعد و در مرحله نيمه نهايی با نتيجه ۳ بر يک مقابل 
ارسالن بوداژاپوف از قرقيزستان شكست خورد و راهی ديدار رده بندی شد. 
سوادكوهی در اين ديدار با نتيجه 5 بر صفر گليم جان يوزربايف از قزاقستان را 
شكست داد و صاحب مدال برنز شد. در ۶5 كيلوگرم هم اميرحسين مقصودی 
در دور اول مقابل نورگازی عبدالرزاكوف از قرقيزستان با نتيجه ۱0 بر صفر 
پيروز شد. وی در دور بعد مقابل يايو چانگ از چين تايپه نيز با نتيجه ۱0 بر 
صفر پيروز و راهی مرحله نيمه نهايی ش��د. مقصودی در اين مرحله مقابل 
باجرانگ، دارنده مدال نقره و برنز جهان از هند با نتيجه ۱0 بر صفر مغلوب شد 
و به ديدار رده بندی رفت. مقصودی در اين ديدار به مصاف عباس رحمان اف 
از ازبكستان رفت و با شكست ۲ بر صفر اين كشتی گير، صاحب مدال برنز شد. 
عليرضا سرلک، كشتي گير ۸7 كيلوگرم كشورمان هم ديروز روي تشک رفت 
و در دور اول با نتيجه ۱0 بر صفر چيا وی چويو از چين تايپه را مغلوب كرد. وی 
در دور بعد با نتيجه ۴ بر ۲ مغلوب نوراسالم سانايف، دارنده مدال نقره و برنز 
جهان از قزاقستان شد، اما با  توجه به شكست اين كشتی گير مقابل حريف 

هندی در مرحله نيمه نهايی، سرلک از دور رقابت ها كنار رفت.

بعد از مش��خص ش��دن نتيجه 
انتخابات دو گزاره برجسته شد. 
اول كاهش مش��اركت نسبت 
ب��ه دوره قب��ل، دوم پي��روزی 
اصول گراي��ان.  حداكث��ری 
مشاركت در انتخابات نسبت به 
ادوار گذشته پايين آمده است. 
تا قبل از آن ركورد پايين   ترين 
مشاركت 5۱ درصد و باال  ترين 
آن 7۱ درص��د بوده اس��ت. اما 
انتخابات امس��ال زير 50 درصد آمد كه بايد حاكميت همه 
زوايا و ابعاد و چراهای آن را به دور از فضا س��ازی   ها بررسی و 
در روند اداره كش��ور لحاظ نمايد. البته مقايسه با رأی پايين 
كش��ورهای اروپايی برای يادآوری به گفتمان رقيب جهانی 
خوب است اما نظام جمهوری اسالمی به عنوان مردمی   ترين 
نظام سياس��ی جهان نبايد با اين مقايس��ه خ��ود را توجيه 
نمايد. در چرايی كاهش مش��اركت هم نمی توان تک عاملی 
يا تک زاويه ای به موضوع نگريس��ت يا به توجيه جناحی آن 
بسنده كرد اما می توان با صراحت گفت رد صالحيت   ها عامل 
آن نيست. چرا؟ اوالً روند رد صالحيت   ها با ادوار قبل تفاوتی 
نكرده است پس علت پايين بودن مش��اركت اين نيست. در 
تهران اصالح طلبان حاضر، شناس��نامه دارتر از اصالح طلبان 
۱۳۹۴ بودند. در س��ال ۱۳۹۴ حدود ۲۴ نفر به كلی گمنام 
بودند اما اين دوره چنين نبود. حداقل ۱۲ نفر از نمايندگان 
فعلی مجلس در ليست حضور داش��تند. ثانياً اصالح طلبان 
در رقابت جدی هم كانديدای پيروز دارن��د و هم كانديدای 
شكست خورده، مثاًل در جايی مثل تبريز رأی اول را آوردند 
اما همان جا هم، مش��اركت پايين اس��ت. رئيس كميسيون 
فرهنگی مجلس فعلی در گرگان به ميدان آمد و رقابت جدی 
وجود داشت، ايشان حدود ۴هزار رأی كسب كرد اما آنجا هم 
مشاركت پايين است. در شهركرد مانند دو دوره قبل رقابت 
درون جريانی بود اما در دوره قبل مشاركت باالتر از اكنون بود. 
بنابراين چه رقابت درون جريانی بود چه برون جريانی، اصل 
مشاركت پايين آمده است و در سراسر كشور كاهش مشاركت 
از آهنگی موزون برخوردار اس��ت و حوزه   هايی هم كه رقابت 
جدی بود مشاركت كاهش يافته است. پس بايد پذيرفت كه 
رد صالحيت   ها امری تازه و جديد نبوده اس��ت و خاص همه 

حوزه های انتخاباتی كشور هم نبوده است. 
قبل از پرداخت��ن به چرايی كاه��ش، نكته دوم��ی كه بايد 
تصميم گيران كشور متوجه باش��ند اينكه سامانه رأی دهی 
بخشی از ملت الزاماً از تكليف يا تلفيق حق و تكليف تبعيت 
نمی كند. همچنان پايه رأی كشور متدينين هستند كه نگاه 
شرعی و مناسكی به رأی دارد اما سقف كسانی كه در دهه ۶0 
اين گونه رأی می دادند كاهش يافته است. رأی ۱۶ ميليونی 
مردم ايران به مقام معظم رهبری در س��ال ۱۳۶0 -به عنوان 
اولين رئيس جمهور روحانی- نشان از غلبه تكليف گرايان و 
متشرعين در رأی بود كه به نظر می رسد اين زايش كم رنگ 
شده است و بخش هايی از جامعه مانند طبقه متوسط صرفاً 
آن را حق می پندارند و شرايط زندگی و كشور در تصميم شان 

مهم است. 
از دور دوم انتخاب��ات رياس��ت جمهوری مرحوم هاش��می 
با مش��اركت ۱5ميليونی اين مه��م خود را نش��ان داد. رأی 
دادن برای نظام و مقابله با دش��من را الزم می دانند اما كافی 
نمی دانند و تأثي��ر رأی را در زندگی خود می خواهند ببينند 
و اگر نبينند انگيزه آنان فرو می كاهد. نكته سوم هجمه های 
طرف های شناسنامه دار به ساختار  ها و سازمان   ها و برنامه های 
كشور اس��ت و اگر از آنان علت اقدام شان س��ؤال شود آن را 
احقاق حقوق مل��ت می دانند. حمله به صداوس��يما با هدف 
بی اعتبارسازی آن، حمله به مجلس، دولت و شورای نگهبان 
كم نبوده است. آيا سرجمع اين زد و خورد در رأی مردم تأثير 
نخواهد داش��ت؟ حمله به ش��ورای نگهبان و صداوسيما در 

مشاركت مردم بی تأثير نيست؟ و اما داليل:
۱- بدون ترديد پيدايش كرونا و بمباران رس��انه های غربی 
وحش��ت عجيبی در م��ردم ايجاد ك��رد. قم ك��ه مركز رأی 
متشرعين است با كاهش مش��اركت جدی مواجه شد و اين 
قابل تعميم به همه كشور است. كرونا چنان برجسته شد كه 
آن را معادل مرگ و سرطان معرفی كردند و زمينگير كردن 
مردم در منازل كاماًل مشهود بود. حتی استرس كسانی كه در 

صف های رأی حضور داشتند، ملموس و قابل درك بود. 
۲- وعده های صري��ح و با اعتماد به نف��س رئيس جمهور در 
هفت سال گذشته شرايطی را ايجاد كرد كه كانديدا  هايی كه 
درصدد قول و وعده برمی آمدند مورد تمسخر قرار می گرفتند 
و گوش   ها از ش��نيدن وعده   ها پر بود. باورناپذيری نسبت به 
اميدآفرينی ملموس بود. ناكارآمدی موجود چه واقعی باشد، 
چه توسط رسانه های دش��من و حتی داخلی برجسته شده 
باشد در ذهنيت اجتماع مؤثر واقع ش��ده است. عدم وزيدن 
نسيم های اميدبخش از بخش های خدماتی و مولد كشور در 

اين باره بی تأثير نبود. 

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

سر مقاله

تأملی در رأی دوم اسفند

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 4 اسفند 1398   -    28 جمادی الثانی 1441

سال بیست و دوم- شماره 5874 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

كرونارابدونحمايتبينالملليهمشكستميدهيم
    وزیر بهداشت: به عنوان کهنه سرباز سالمت ایران که در حذف سرخک، حذف کزاز و برنامه فلج اطفال مسئولیت داشته ام و امسال هم در سیالب هاي اخیر 

در اوج تحریم و تنهایي و بدون حمایت بین المللي اپیدمي بیماري واگیر نداشتیم، اعالم می کنم که کرونا را نیز شکست مي دهیم | صفحه 3

شمارش آرای انتخابات مجلس در شعب تهران - حميد رضا نيك عهد - جوان

بر اس�اس اطالعیه  وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تمامی برنامه های هنری   فرهنگی

و سینمایی در سراسر کش�ور تا پایان هفته جاری تعطیل است. 
به گزارش مهر، با توجه به توصيه های اكيد بهداشتی در شرايط كنونی و 
ضرورت پيشگيری مناسب از خطر ابتال به بيماری، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اطالعيه ای مبنی بر تعطيلی برنامه های هنری و سينمايی در 
سراسر كشور صادر كرد.  مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، با صدور اطالعيه ای اعالم كرد: نظر به توصيه های اكيد 
بهداشتی در شرايط كنونی و ضرورت پيشگيری مناسب از خطر ابتال به 
بيماری و به منظور صيانت از سالمت آحاد جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ضمن تشكر از همكاری صنوف مرتبط به اطالع عموم می رساند: 
تمامی برنامه های هنری و سينمايی در سالن های سراسر كشور تا پايان 
هفته جاری )۹۸/۱۲/۹( تعطيل می شود. بديهی است تداوم اين وضعيت 

منوط به بررسی مجدد شرايط و اخذ نظر مراجع ذی صالح خواهد بود. 

   سیاسی

اعتماد مردم به بازگشت امید 
  آمارهاي اوليه از نتايج انتخابات مجلس نشان مي دهد كه نيروهاي جبهه انقالب 
توانسته اند اكثريت كرسي ها را كسب كنند. اين موفقيت اگرچه مي تواند زمينه آغاز 
تحولي گس��ترده در س��اختار و تصميم گيری كشور شود اما در صورتي كه با يک 
برنامه مدون براي رفع مش��كالت كشور همراه نشود، همان سرنوشت فراكسيون 

اميد در انتظار آنان خواهد بود

  بر اساس آخرين گزارش ها، فهرست وحدت نيروهای انقالب در تهران با اختالف 
 زياد از س��اير فهرست هاي انتخاباتي پيشتاز اس��ت. اظهارات رسمي بيانگر اقبال 
۶0 تا 70 درصدي رأی دهندگان تهراني به فهرست »ايران سربلند« به سرليستي 
محمدباقر قاليباف است. اين اقبال در مناطق مركزي و جنوبي شهر باالتر است و در 

شهرستان هاي حاشيه شهر تهران حتي به بيش از ۸0 درصد مي رسد | صفحه 2
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