
رئيس جديد سازمان فرهنگي- هنري شهرداري:
ضرورت مدیریت فرهنگي تهران پا نهادن در مسير گام دوم انقالب است

گزارش سی ان ان  درباره انتقال محموله سالح های امریکایی به یمن

رئيس كميته امداد خبر داد

ارائه تسهيالت ۵۰۰ميليوني براي كارآفرینان 

طوفان ساحلی بازان   ایران  با قهرمانی جام بين قاره ای

  فرهنگی حجت االسالم ميثم 
ام�رودي رئي�س 
جديد سازمان فرهنگي- هنري شهرداری تهران، 
اولويت هاي فعاليت اين سازمان را پانهادن در گام 
ك�رد.  عن�وان  اس�المي  انق�الب  دوم 
به گزارش »جوان« امرودي در مراس��م تكريم و 
معارفه رؤساي پيشين و فعلي سازمان فرهنگي- 
هنري ش��هرداري تهران، گفت: ضرورت امروز 
مديريت فرهنگي شهر تهران، پا نهادن در مسير 
گام دوم انقالب اسالمي است و خودسازي فردي، 
اجتماعي و س��ازماني نخس��تين مرحله است، 
بعد بايد وارد جامعه س��ازي شويم و فعاليت هاي 
فرهنگي س��ازمان فرهنگي- هنري را به جامعه 
و ميان مردم ببري��م. مرحله س��وم و نهايي نيز 
تمدن سازي است كه به ياري خدا به آن خواهيم 

رسيد. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه 
قرار ب��ود س��ازمان فرهنگي- هن��ري ويترين و 
نمايه فرهنگي شهر باشد، افزود: امروز بايد تالش 
كنيم شهري سالم با محوريت خانواده، اخالق، 

حفظ محيط زيست و... بس��ازيم و فعاليت هاي 
موضوعي فرهنگسراهاي ش��هر تهران نيز با اين 
نگاه شكل گرفته است. براي تحقق اين اهداف، 
بايد از همه ابزارهاي فرهنگي- هنري بهره ببريم 
و به اساس��نامه غني س��ازمان فرهنگي- هنري 
كه به خوبي نوشته ش��ده پايبند باشيم، چراكه 
راهبردهاي كالن فرهنگي ش��هر تهران در اين 

اساسنامه آمده است. 
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در اين مراسم با 
تأكيد بر اهميت سازمان فرهنگي- هنري گفت: 
يكي از وظايف قطعي سازمان فرهنگي- هنري 
تالش براي تأمي��ن س��رمايه هاي اجتماعي در 
شهر تهران اس��ت. خيلي مهم اس��ت كه مردم 
يك شهر مديرانش��ان را بپذيرند و نسبت به آنها 
بدگمان نباش��ند. اعتماد مردم س��رمايه بسيار 
مهمي اس��ت و كارهاي بزرگ را با وحدت كلمه 
مي توان انج��ام داد، همان طور ك��ه بزنگاه هاي 
دش��واري مانند جنگ تحميلي را با اتحاد مردم 

پشت سر گذاشتيم. 
شهردار تهران در پايان گفت: زندگي يعني اميد و 

حركت و اين دو اكسير است كه مي تواند در شرايط 
سخت، جامعه را به جلو براند. بايد براي ايجاد اميد 
و نش��اط در مردم دنبال بهانه باشيم، به ويژه كه 
تحريم هاي ظالمانه باعث شده شرايط اقتصادي 
دشواري براي مردم ايجاد ش��ود. انتظاري كه از 
سازمان فرهنگي- هنري مي رود، خروجي هاي 
فاخر و جريان س��ازي فرهنگي- هنري در كشور 

است و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد. 
در اين مراسم سعيد اوحدي رئيس پيشين سازمان 
فرهنگي- هنري در سخناني بيان داشت: تجربه 
حضور در س��ازمان فرهنگي- هنري يك سرمايه 
بزرگ و نقطه عطفي در دوره كاري من بود. همكاران 
و مديران س��ازمان فرهنگي- هنري سرمايه هاي 
ارزشمندي هستند و همدلي و انسجام ويژه اي در 
سازمان فرهنگي- هنري به عنوان قرارگاه فرهنگي 
نظام وجود دارد. كاركنان اين س��ازمان كارهاي 
بزرگي انجام داده اند و اينكه شوراي فرهنگ عمومي 
كشور مسئوليت جشن هاي بهار مهرباني در تهران 
را به سازمان فرهنگي- هنري واگذار مي كند، مؤيد 

اين مسئله است. 

خب�ری  ش�بکه    سیاسی
سی ان ان امريکا در 
گزارشی با ارائه فيلم و تصاويری به عنوان سند 
فاش ك�رد كه چن�د روز پي�ش محمول�ه ای از 
سالح های امريکايی به ش�کل پنهانی به بندر 
اس�ت.  ش�ده  وارد  يم�ن  در  ع�دن 
به گزارش ايس��نا، شبكه س��ی ان ان ويدئويی را 
منتشر كرده كه منبع آن فاش نش��ده و در اين 
ويدئو نش��ان داده می ش��ود ك��ه مجموعه ای از 
سالح های س��اخت امريكا در حال تخليه از يك 
كشتی باری ثبت شده در عربستان در بندر عدن 

يمن هستند. 

شاهدان به سی ان ان گفتند كه مقام های يمنی 
تحت حمايت ائتالف عربستان اقدام به بازداشت 
و بازجويی از كسانی كرده اند كه در خصوص درز 
اين ويدئو و اطالعات به رسانه      ها مظنون هستند. 
سی ان ان با استفاده از اطالعات افشاگران و اسناد 
و مدارک مربوط به بنادر نوشت: كشتی مذكور، 
بحری هفوف ن��ام دارد و اطالعات رصد و رديابی 
كشتی نشان می دهد كه آخرين مكان ثبت شده 
آن مربوط ب��ه تاريخ ۱۷ س��پتامبر در بندر جده 
عربستان است و س��پس از آنجا به بندر سودان 
رفته و يك روز بعد به آنجا رس��يده است و بعد از 
اين اتفاق سيس��تم رديابی اين كشتی خاموش 

ش��ده اس��ت، اما در ۲۹ اكتبر در بندر عدن و در 
تاريكی شب اين كشتی مجدداً پديدار شده است.  
به نوشته اين شبكه اين محموله تسليحاتی پس 
از ورود به جنگ يمن در مكانی نامعلوم قرار گرفته 
است .  ماه گذشته ميالدی سی ان ان فاش كرد: يك 
سری خودروهای زرهی امريكايی ميان گروه های 
شبه نظامی در يمن از جمله جدايی طلبان مورد 

حمايت امارات توزيع شده است. 
پنتاگون بعد از اين گزارش اعالم كرد تحقيقاتی 
را در اين باره آغ��از كرده و با مش��اركت وزارت 
خارجه امريكا تحقيقاتی را درباره انتقال غيرمجاز 

سالح های امريكايی به يمن صورت می دهد. 

ئي�س  ر   اجتماعی
كميت�ه 

ام�داد از ارائ�ه تس�هيالت وي�ژه ب�ه 
كارآفرين�ان و مجري�ان طرح ه�اي 
اشتغال خبر داد و گفت: كارآفريناني 
كه ۱۰نفر از مددجويان كميته امداد را 
 به كار گيرند، از تس�هيالت اش�تغال 
۵۰۰ ميليون توماني برخوردار مي شوند. 
سيدمرتضي بختياري در ديدار با آيت اهلل 
علي خاتمي، نماينده ولي فقيه در استان و 
امام جمعه زنجان به واليتمداري و كرامت 
مردم زنجان در ياري رس��اني به محرومان 
اشاره كرد و افزود: س��ال گذشته ۲هزار و 
500شغل توس��ط كميته امداد در استان 
زنجان ايجاد شد و امس��ال، ايجاد 4 هزار و 
500 شغل در دستور كار قرار گرفته است.  

وي رقم هزينه شده در سال گذشته براي 
ايجاد اش��تغال در زنجان را 4۱ميليارد 
توم��ان برش��مرد و گفت: امس��ال براي 
اي��ن كار ۱۳۱ميليارد توم��ان اعتبار در 
نظر گرفته شده و براي كارآفرين داراي 
شرايط نيز، تس��هيالت تا س��قف 500 
ميليون تومان مشروط به اشتغال ۱0نفر 
از مددجويان در نظر گرفته ش��ده است.  
رئيس كميته ام��داد با بي��ان اينكه اين 
نهاد سال گذش��ته موفق به ايجاد ۱4۸ 
هزار شغل شده است، تأكيد كرد: برنامه 
امسال كميته امداد ايجاد ۱۷0هزار شغل 

براي مددجويان است. 
بختي��اري با اش��اره به نقش مه��م مراكز 
نيكوكاري در ترويج فرهنگ خير و احسان 
افزود: مراكز نيك��وكاري بازوهاي كمكي 

كميته ام��داد در فعاليت ه��اي اجتماعي 
هستند و تا پايان س��ال مراكز نيكوكاري 
اس��تان زنجان به ۱۱0 مرك��ز نيكوكاري 

افزايش مي يابد. 
رئيس كميت��ه ام��داد ادام��ه داد: مراكز 
نيكوكاري مس��جدمحور هس��تند تا هم 
از ظرفيت هاي مس��اجد در جذب بيشتر 
نيكوكاران استفاده شود و از طرف ديگر اين 
اقدام براي تقوي��ت فعاليت هاي فرهنگي 
و تربيتي مسجد اس��ت.  وي طرح »دوباره 
زندگ��ي« را از ديگر برنامه ه��اي اين نهاد 
دانس��ت و گفت: از محل اجراي اين طرح 
۱۶0زوج دوب��اره ب��ه زندگي مش��ترک 
بازگشتند و اين كار در راستاي استحكام 
پيوند خانواده و پيش��گيري از آسيب هاي 

اجتماعي اجرا مي شود. 

تيم فوتبال    ورزشی
حلی  س�ا
كشورمان با برتری 6 بر 3 مقابل اسپانيا، 
قهرمان جام بين قاره ای 2۰۱9 شد و برای 
 دومي�ن ب�ار متوال�ی قهرمان�ی در 
اي�ن رقابت  ه�ا را جش�ن گرف�ت. 
امارات ديش��ب ميزبان فينال رقابت های 
جام بين قاره ای فوتبال ساحلی بود و تيم 
كشورمان به مصاف اسپانيا رفت. كشورمان 
به عنوان مدافع عن��وان قهرمانی طوفانی 

آغاز كرد. 
مصطفی كيان��ی ابتدا اي��ران را به گل اول 
رساند و در ادامه سعيد پيرامون با يك شوت 
استثنايی از زمين ايران، توپ را به زير تاق 
دروازه ماتادور  ها چسباند تا نتيجه بازی ۲ 
بر صفر به نفع تيم كشورمان شود. در ادامه 

ضربه قيچی برگردان بازيكن كشورمان به 
تير دروازه خورد تا حس��اب كار ۳ بر صفر 
نشود. در پايان وقت اول اما اسپانيا توانست 
دو گل را جبران كند. آلونسو با يك برگردان 
گل اول را به ثمر رساند و در ادامه ادواردو گل 
مساوی اسپانيا را وارد دروازه بهزاد پور كرد 
تا نتيجه كار در پايان وقت اول ۲- ۲ مساوی 
شود.  وقت دوم هم ساحلی بازان كشورمان 
بهتر از اسپانيا آغاز كردند و خطای دروازه بان 
ماتادور  ها ايران را صاحب يك ضربه پنالتی 
كرد اما محمد علی مختاری نتوانست توپ 
را وارد دروازه كند و پابلو لوپز ضربه بازيكن 
ايران را مهار كرد. در ادامه خطای بازيكنان 
ايران، سبب شد تا داور به سود اسپانيا يك 
پنالتی بگي��رد و اين بار گارس��يا برخالف 
مختاری توانس��ت توپ را وارد دروازه كند 

تا نتيجه ۳ بر ۲ به سود اس��پانيا شود.  اما 
اين پايان كار در وقت دوم نبود و بازيكنان 
كشورمان دوباره به بازی برگشتند و پس 
از اينكه ي��ك بار ديگر تير دروازه اس��پانيا 
را به لرزه درآوردند، توانس��تند با مختاری 
به گل مساوی برس��ند و اين بازيكن هدر 
رفتن ضربه پنالتی را جبران كرد و در ادامه 
وقت دوم حميد بهزاد پور دروازه بان ايران 
با يك ش��وت ديدنی گل چه��ارم را زد تا 
تيم كشورمان 4 بر ۳ جلو بيفتد.  در وقت 
سوم هم برتری با س��احلی بازان ايران بود 
و تيم كشورمان توسط محمد احمدزاده و 
محمد معصومی به گل های پنجم و ششم 
هم رسيد تا در نهايت ايران با برتری ۶ بر ۳ 
مقابل اسپانيا برای سومين بار قهرمان جام 

بين قاره ای شود. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه  ۱9 آبان ۱398   -    ۱2 ربيع االول ۱44۱
سال بيست و يکم- شماره ۵787 - ۱6 صفحه

قيمت: ۱۰۰۰  تومان

  دونالد ترامپ مدعی اس�ت ك�ه امريکا در دوره 
زمامداری او باال    ترين رشد اقتصادی را تجربه كرده 
است اما برنی سندرز، نامزد دموكرات  ها در انتخابات 
2۰2۰، با انتقاد از سياست های اقتصادی دولت، گفت 
كه ۵۰۰ هزار نفر در امريکا كارتن خواب هس�تند و 

38 ميليون نفر در فقر زندگی می كنند

گفت وگوی صفحه »زی مؤمنانه«  با آيت اهلل عابديني 
امام جمعه  و نماينده ولي فقيه در استان قزوين  

تماشاگران فوتبال در واكنش به شعارهاي 
 تفرقه انگيز در استاديوم ها پرچم ايران را 

در بازی های ليگ در دست گرفتند

 طوفان ساحلی بازان   ايران 
با قهرمانی جام بين قاره ای

 خروج فيلم 
 »آقای رئيس جمهور«

از بايکوت 2۰ ساله سيما

چالش انتخابات امریکا 
با فقر و کارتن خوابی

به مردم گفته ام زنگ خانه ام را 
بزنيد باز نکردم سنگ بزنيد!

پرچم ايران باالست

۱۵

۱

۱6

۱3
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 »ثبت نام بی خانمان ها«
آورده دولت در مسکن ملی!

 خروج از ان پی تی 
گزینه دولت برجام شد

   اقتصادی

طرح ملي مسكن باالخره براي ثبت نام چند استان آماده شد كه ظاهراً تنها آورده دولت 
تنظيم مقررات و شرط براي متقاضيان و جانمايي است و معلوم نيست بعد از عدم استقبال 
انبوه س��ازان از اين طرح با تسهيالت نرخ ۱۸ درصد، دولت با چه شركت هايي قرار است 
خانه ها را بسازد؟! البته حتي با رفع اين ابهام ها معلوم نيست تعداد افرادي كه مشمول چهار 

شرط اصلي هستند و توان پرداخت ۳0 درصد هزينه ساخت را در ابتدا دارند به 400 هزار 
نفر برسد يانه و چه تضميني است كه با چنين طرح پر ابهامي متقاضياني تا پايان عمر اين 
دولت صاحب خانه شوند و سرنوشت شان مانند سرنوشت مسكن مهر نشود و وزير بعد اين 

طرح را مزخرف نداند! | صفحه 4

بازدیدسرلشکر باقری از مرکز بهينه سازی و ساخت قطعات شهيد زرهرن نيروی زمينی ارتش - حسين مرصادي - فارس

 روزی كه مصاحبه همسر حداد 
عادل ب��ه موج��ی در انتقام از 
انقالب اسالمی و يكی از خواص 
آن تبديل شد و اصالحيه آن هم 
تأثيری در شكس��تن اين موج 
نداش��ت به ذه��ن نگارنده آمد 
كه اين س��ناريويی غيرمعمول 
و غيرطبيع��ی اس��ت. خصوصاً 
وقتی فردی معلوم الحال كه به 
»نئو تجديدنظرطلبی« رسيده 
است ۹ توئيت در 4۸ ساعت عليه حداد عادل و خانواده او به 
بدترين شكل تخريبی نوشت، در سناريو بودن صحنه ترديد 
نكردم. اما آنچه موجب شد نگارنده در اين زمينه دست به قلم 
ببرد داستان جالبی است. جمعه شب به كلی بی خواب شده 
بودم. هرچه تالش كردم خواب به سراغم نيامد؛ يا از دارو بود 

يا چرت روز جمعه و يا...
ساعت 4 صبح از وصول به خواب نااميد و سراغ گوشی تلفن 
همراه رفتم، در ش��بكه اجتماعی اولين پس��تی كه به چشم 
خورد كليپی هشت، نه دقيقه ای از خانم علينژاد عليه حداد 
عادل و خانواده اش بود. اين زن كه شرف، انصاف و حيای زنانه 
را قی كرده است و در تريبون های شيطان به زشت ترين شكل 
دريدگی و طن��ازی می كند، چنان اين خانواده را به س��خره 
گرفته بود كه ب��ا خود گفتم ظلم فقط خ��وردن بيت المال و 
ش��كاف فقر و غنا نيست كه حرمت مس��لمان چه می شود؟ 
با خود گفتم حداد عادل در واپسين دهه  های حيات دنيوی 
است اگر قرار اس��ت فردای رحلتش قديس نامه ای )به رسم 
فرهنگ معروف به مرده پرستی( برايش بنويسم چرا اكنون 
ننويسم؟ و اگر قرار است به مرده پرس��تی متهم شويم اتهام 
زنده پرس��تی و روی ديگر آن اتهام چاپلوس��ی و تملق گويی 
اولی تر است. بايد به اين فرهنگ برس��يم كه مثاًل نمی شود 
شهيدان باكری، خرازی، همت، كاظمی و... را اسطوره هايی 
دست نيافتنی و بر بال مالئك دانست، اما همترازان زنده آنان 
همچون رضايی، صف��وی، قاليباف، جعف��ری و قربانی را به 
بدترين شكل ممكن به هجو و سخره گرفت. بايد ياد بگيريم 

زنده ها را هم ارج نهيم و اما بعد...
 جرم حداد عادل واقعاً چيس��ت؟ سرمايه گذاری فرهنگی به 
جای س��رمايه گذاری اقتصادی واجد نكوهش است؟ حداد 
عادل تجربه ذی قيمتی دارد او می داند كه انقالب اسالمی در 
حوزه نخبگی دو آبشخور همسو داشت؛ اول حوزه های علميه 
و دوم مدارسی كه در دهه ۳0 به دور از چشم حاكميت وقت 
تأسيس شدند و بس��ياری از كادرهای ديروز و امروز انقالب 
تربيت يافتگان آن مدارس هس��تند. حداد ع��ادل  نه چهره 
اقتصادی است و نه نيازی به پول دارد. 50 سال عضويت در 
هيئت علمی دانش��گاه های تهران و شريف و اشتغال همسر 
و س��ال های پايانی حيات نش��ان می دهد كه حداد مشكل 
مالی ندارد و كس��ی نيز او را به ولع مادی  و گرايش به زرق و 
برق خواهی دنيا نمی شناس��د. جرم حداد عادل چيز ديگری 

است.
اولين جرم حداد عادل اين اس��ت كه در ۳0 س��ال گذشته 
يك قدم از رهبری جلوتر نرفت و عقب تر نماند. از سواد خود 
نان خورد نه از مديريت. بدون ترديد اگ��ر )فرضاً( 50 نفر را 
حواريون اصلی امروز انقالب اس��المی بداني��م يكی از آنان 

حداد عادل است.
اگر قرار باش��د بعد از مرگ ملقب به »كانت ايران« شود چرا 
همين امروز نش��ود؟ بدون تردي��د در زبان و ادب فارس��ی، 
قرآن پژوهی، فلسفه اسالم، فلس��فه غرب، تعليم و تربيت و 
حتی فيزيك حداد عادل از سرآمدان و انگشت شماران امروز 
ايران است. در كجای دنيا چنين سرمايه ای را به جرم اينكه 
مدرسه ای را تأس��يس كرده تازيانه می زنند؟ واقعاً در ايران 
امروز و خصوصاً در جبهه انقالب اسالمی چند نفر دارای اين 

وزانت علمی و تأثيرگذاری محتوايی هستند؟ 
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