اخبار

2
یادداشت روز
سیدکمیل باقرزاده

international@khorasannews.com

آینده حزب ا ...پس از حوادث لبنان
صرفنظرازاینکهانفجاربندربیروتدراینبره ه
زمانیخاصراتوطئهایازقبلطراحیشدهتوسط
جریان ضد مقاومت بدانیم یا ندانیم ،از لحظه ا ّول
انفجار ،دو خط سیاسی در رسانههای دشمن
با شدت و قوت مطرح شد -١:انتساب انفجار به
حزبا...بهبهانهنگهداریموادمنفجرهیاسوخت
موشک ها در بندر ،با هدف ایجاد مطالبه خلع
سالح مقاومت از سوی افکار عمومی -٢.اتهام به
دولت تازه روی کار آمده و برخوردار از پشتیبانی
حزب ا ...به فساد و اهمال و تقصیر منجر به انفجار
بندر ،با هدف اسقاط دولت و فرار به جلو و گریز از
مسئولیت انفجار (با توجه به این که مقصر اصلی
اهمالوتقصیروفسادسالهاذخیرهموادمنفجره
در بندر خود همین جریان است).اتهام نخست به
رغم تالش پیوسته بلندگوهای تبلیغی سعودی-
آمریکایی مورد اقبال مردمی واقع نشد؛ از سوی
دیگر ،توضیحات آرام و نفی قاطع سیدحسن
نصرا ...نیز آب سردی بر آتش دشمن ریخت .در
چنین شرایطی ،ماکرون پرونده لبنان را از ترامپ
پس گرفت و ترامپ را قانع کــرد سیاست های
آمریکا در لبنان و تحریم اقتصادی این کشور ،به
تقویت حزب ا ...منجر شده است (یا خواهد شد).
درواقعسفرماکرونبهبیروت،آغازتحولسیاسی
و بازگشت به وضعیت قبل از جنبش اعتراضی
شهریور  ٩٨بود چرا که پیش شرط ماکرون برای
مساعدت به لبنان ،تشکیل "دولت وحدت ملی"
بود و این به معنای پیگیری سیاست دوم (اسقاط
دولت) از سوی فرانسه بود .حسان دیاب نیز که
دست خود را خالی میدید ،برای حفظ حکومت،
مجبور به عملیات انتحاری شــد :مطرح کردن
انتخاباتزودهنگاممجلس،بهمنظورشکلگیری
طبقهجدیدسیاسیامااینطرحپرریسک،اگرچه
با استقبال جریان ضد مقاومت روبهرو شد ولی از
واقعبینیبهدوربود.ازسوییشرایطنامستقرکشور
امکانبرگزاریانتخاباتزودهنگامرانمیداد؛واز
سوی دیگر ،حزب ا ...و امل و جریان آزاد (عون) که
اکثریت پارلمانی فعلی را در دست دارند ،زیر بار
چنین طرحی نرفتند .بنابراین مقابله با دولت ،در
پارلمان کلید خورد :طرح مجلس برای استیضاح
دولت در خصوص انفجار؛ و تهدید به سقوط دولت
توسط مجلس .در این شرایط ،دولت دید چارهای
جز استعفا ندارد؛ چون مشخص بود اگر پنج شنبه
بهمجلسبرود،بهدلیلجرمنکردهمحاکمهخواهد
شد بنابراین وزیــران یکی یکی شــروع به استعفا
کردند.حساندیابهمدیدعم ً
البااستعفایهفت
وزیر،دولتساقطخواهدشد؛لذادرجلسههیئت
وزیــران تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفته
شدوحاالدوبارههمهچیزبرمیگرددبهخانهاول؛
احتماال شکلگیری توافق بر سر تشکیل دولت
وحدتملیماههاطولخواهدکشیدواحتماالدر
نهایتسعدحریریمجددبرخواهدگشت!فقطاین
وسط چیزی به اسم "الثورة" نمیدانم میخواهد
چهکارکند!!ازطرفیخوشحالاستکهبهخیال
خودش با تظاهراتهای چند روز گذشته و ایجاد
فشار مردمی (که البته کامال در پازل سیاست دوم
جریان ضد مقاومت عمل کرد) حکومت را ساقط
کرده است؛ و از طرف دیگر متوجه نیست که همه
چیز دارد برمی گــردد به شرایط قبل از شهریور
 ٩٨و این یعنی یک سال تضییع وقت و امکانات
بــدون هیچ دستاورد واقعی در کنار زدن طبقه
سیاسی فاسد لبنان .البته با سقوط دولت ،هدف
اصلی دشمن ،انحالل مجلس است و لذا آتش
اعتراضات خیابانی را تا رسیدن به این هدف داغ
نگهخواهندداشتامادرمجموع،حزبا...بماهو
حزب ا ،...چیزی را از دست نداده است .مقاومت
در شرایط سخت اقتصادی ،کار خودش را پیش
بردهاست.همتواننظامیخودراتوسعهدادهوهم
با راهانــدازی «مقاومت کشاورزی و صنعتی» بنیه
اقتصادی طرفداران خود را تقویت کرده است.
حتی میتوان گفت حزب ا ...همیشه در شرایط
دولتتصریفاعمال(پیشبردامور)راحتتربودهو
مشکلیبانبوددولتهانداشتهاست!والبتهحزب
ا ...از این که گشایشی ایجاد شود و به بهانه انفجار
هم که شده ،از تحریمهای اقتصادی کشور کاسته
شود و تعاطفی بینالمللی با لبنان شکل بگیرد و
فشاراقتصادیتاحدیازرویمردمبرداشتهشود،
راضی است .لذا سیدحسن نصر ا ...تاکید کرد به
تالشهایبینالمللیبرایکمکبهلبنانوازجمله
سفرماکرون(ودرواقعخارجشدنپروندهلبناناز
دست آمریکا) با دید مثبت نگاه میکنیم.اما قصه
این دولت که به اصطالح تنها دولت تکنوکرات و
غیر حزبی لبنان بود ،درس عبرت و تجربه دیگری
شد بــرای لبنان سیاسی شکل گرفته بر مبنای
توافقطائف؛کهدولتتکنوکراتدرلبنانشوخی
بیمزهایبیشنیست.دولتیکهنهپشتوانهمردمی
دارد ،نه حزبی ،نه بینالمللی! این جاست که بار
دیگرصدقکالمدبیرکلحزبا...لبنانوافقنگاه
دقیق ا و به اثبات رسید؛ زیرا قبل از تشکیل دولت
تکنوکرات گفته بود« :همین نیروهای سیاسی
که به دنبال دولت تکنوکرات هستند ،خودشان
اولینکسانیخواهندبودکهبرایاسقاطآنتالش
خواهندکرد».
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مخالفت مجلس با مدرس خیابانی
در روز غیبت روحانی و سکوت جهانگیری
وزارت صمت پس از  3ماه سرپرستی ،بالتکلیف باقی ماند

مجلس شورای اسالمی با  140رای مخالف
در برابر  104رای موافق به مدرس خیابانی
بــرای تصدی پست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اعتماد نکرد .صبح روز چهارشنبه،
بررسی برنامه و صالحیت حسین مدرس
خیابانی برای تصدی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و دریافت رای اعتماد در دستور کار
جلسه علنی قــرار گرفت ولی در نهایت وی
نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
▪استناد مخالفان به معضالت خودرو
و درهم ریختگی بازار

بــه گـــزارش ایسنا ،محسن زنگنه نماینده
مــردم تربت حیدریه در بخشی از سخنانش
به عنوان مخالف وزیــر پیشنهادی صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه اقتصاد کشور
در دست مافیاهای مختلف صنعت ،معدن
و کاالهای اساسی است،تصریح کرد :وزیر
پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت قابلیت
مقابله با مافیاها را ندارد .وی گفت :مخالفت
ما با شخص آقــای مــدرس خیابانی نیست
بلکه با یک سال عملکرد ضعیف بزرگ ترین
وزارتخانه اقتصادی دولت است .حسینعلی
حاجیدلیگانیبهعنوانمخالفتاکیدکردکه
بی توجهی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و
نداشتنروحیهکارجهادیازمهمتریندالیلی
استکهنبایدبهآقایخیابانیرایاعتمادداد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد نیز به
عنوان مخالف با بیان این که مدرس خیابانی
 ۱۵ماه باالترین اختیارات را در وزارت صنعت
داشته است ،افزود :مدرس خیابانی به جای
این که کاندیدای دریافت رأی برای وزارت
باشد باید در جایگاه پاسخ گو قرار گیرد.
علیاصغرعنابستانینمایندهمردمسبزوارنیز
به عنوان مخالف گفت :آقای مدرس خیابانی
با یک تیر سه نشان میزند ،هم تنظیم بازار را
خراب کرده و هم قیمتها دو برابر افزایش
یافته و صادرات نیز کاهش یافته است.
▪دفاع موافقان از وزیر پیشنهادی

حجتاالسالمسیدسلمانذاکرنمایندهارومیه
به عنوان موافق وزیر پیشنهادی گفت :نباید
همه مشکالت کنونی کشور را به گردن آقای
مدرس خیابانی انداخت .نباید همه نواقص و
آسیبها را به ایشان منتسب کرد .علی بابایی
کارنامی نیز گفت :کسانی که تا دیروز در حوزه
صنعت خودرو برای گرانی تالش داشته اند،
امــروز قصد دارنــد ما را مدیریت کنند که به
مدرسخیابانیرایندهیم.محمدخدابخشی
نیز در دفاع از مدرس خیابانی تاکید کرد که
مدرس خیابانی مدیری شجاع ،مدبر ،توانمند
و متعهد بوده و کارآمدی خود را در پستهای
متعددی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
داشته ،به اثبات رسانده است.
▪مدرس خیابانی :اطمینان می دهم از
واردات بی رویه جلوگیری کنم

وزیر پیشنهادی صمت ضمن تشریح برنامه

های خود گفت :اطمینان می دهم وزارت
صنعت در دوره جدید فعالیت خود همچون
ماه های گذشته از هرگونه واردات بی رویه
به شدت ممانعت و از این آسیب مراقبت الزم
را می کند .حسین مــدرس خیابانی افــزود:
از رویکردهای اصلی برنامه من که حاصل
کار کارشناسی،حضور میدانی در بازدید از
واحدهای صنعتی و تشکیل جلسات مکرر با
بخشهایصنعتیاست،بهبودمعیشتمردم
و اشتغال است ،دقیقا همان دو موضوعی که
دشمن آن را نشانه رفته است .بعد از توضیح
وزیر و اظهارات مخالفان و موافقان ،در نهایت
نمایندگان با  ۱۰۴رای موافق ۱۴۰ ،رای
مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۵۴رای
با انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مخالفت کردند.
▪حاشیه جلسه رای اعتماد به روایت
خراسان
محمد اکبری  -جلسه رأی اعتماد به وزیر

پیشنهادی صمت که در نهایت با اقبال کم
نمایندگان مجلس به منتخب رئیس جمهور
ختم شد ،با حاشیههایی همراه بود.
*یکی از حاشیه هایی که در همان دقایق
نــخــســت جــلــســه بــررســی صــاحــیــت وزیــر
پیشنهادی دولت ،صحن مجلس با آن مواجه
بــود ،حضور نداشتن رئیس جمهور و انتقاد
برخی نمایندگان از این موضوع بود.
*از آن جایی که اسحاق جهانگیری به عنوان
نایب رئیس جمهور در صحن حضور یافته بود،
ترجیح داد از خیابانی در صحن دفاع شفاهی
نداشته باشد.
*پــس از آن که دولتمردان صحن علنی را
ترک کردند و رأی گیری آغاز شد ،جمعی از
نمایندگان همچنان از حضور نیافتن رئیس
جمهورگالیهداشتندازجملهعلیرضاسلیمی،
عضو هیئت رئیسه مجلس که در ایــن باره
گفت :گویا ستاد ملی کرونا به رئیس جمهور
توصیه کــرده در مجلس حضور نیابد ،آقای
روحانی آیا خون شما از دانش آموزانی که قرار
است کنکور دهند ،رنگین تر است که حضور
نمییابید؟
*محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ
به این تذکر اعالم کرد گویا ستاد ملی کرونا
مصلحت ندیدند رئیس جمهور در این جلسه
حضور یابد که این مسئله اعتراض نمایندگان
را به همراه داشت و با فریاد "دو-دو" مخالفت
خود را اعالم کردند.

خشمرسانهاسرائیلیازدستگیری 5تیمجاسوسی

ضربه وزارت اطالعات و دستگیری پنج تیم
جاسوسی ،خشم روزنــامــه صهیونیستی را
برانگیخت .دو روز پیش وزارت اطالعات در
اطالعیه ای از شناسایی و دستگیری پنج تیم
جاسوسیمرتبطباسرویسهایاطالعاتینظام
سلطه خبر داده بود .در همین زمینه به گزارش
تسنیم ،روزنامه صهیونیستی « یسرائیل هیوم»
درگزارشیبهدستگیریاینتیمهایجاسوسی
اشاره و خشم خود را از شناسایی و دستگیری
پنج تیم جاسوسی مرتبط بــا ســرویــس های
اطالعاتینظامسلطهدرکشورمانابرازکرد.روز
سهشنبهوزارتاطالعاتدراطالعیهایبااعالم
شناساییودستگیریپنجتیمجاسوسیمرتبط
با سرویسهای اطالعاتی نظام سلطه تاکید
کرد«:افسراناطالعاتیبیگانهبابهرهگیریاز

روشهای پیچیده و متنوع اطالعاتی ،درصدد
انجام جاسوسی در پــروژههــای هستهای،
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و زیرساختی
برای سرویسهای اطالعاتی سیا ،موساد و
برخیکشورهایاروپاییمرتبطباپروندههای
جــاســوســی اخــیــر؛ بــاهــدف خــرابــکــاری در
زیرساختها ،پروژهها ،تشدید تحریمهای
ظالمانه و ممانعت از دستیابی جمهوری
اسالمی ایران به دانش و تکنولوژیهای نوین
و همچنین ایجاد چالش در روابط جمهوری
اسالمی ایــران با کشورهای همسو بوده که
این تالشها و اقدامات مذبوحانه با هوشیاری
و اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان
(عجل ا ...تعالی فرجه الشریف) ،با شکست
مواجه شد».

توضیحاتاسماعیلی
دربارهبازداشتنمایندهسابقمجلس
سخنگوی دستگاه قضا اعالم کرد که ارتباطی
بین نماینده دستگیر شــده و مدیریت وقت
شــهــرداری مطرح نشده اســت .غالمحسین
اسماعیلی در نشست خبری سه شنبه خود در
خصوص ادعــای مصطفی میرسلیم نماینده
مردم تهران و بحث گرفتن رشوه  ۶۵میلیاردی
از سوی یکی از روسای کمیسیونهای مجلس
اعالم کرد که «یکی از نمایندگان سابق مجلس
در این خصوص در بازداشت است ».در همین
زمینه سخنگوی قوه قضاییه در گفت وگو با مهر

بیانکرد«:همانگونهکهدرنشستخبریاعالم
شد ،این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی
قرار دارد و بر اساس بررسیها و تحقیقاتی که
از ناحیه بازپرس مربوط انجام شده تاکنون هیچ
اظهار و اعترافی دایر بر ارتباط بین متهمان و
موضوعاتهامیپروندهبامدیریتوقتشهرداری
مطرحنشدهاست».ویهمچنینتاکیدکرد«:هر
گونه گمانه زنی و نسبت دادن اتهام به اشخاص،
بدون دلیل و قبل از احراز توسط مراجع قضایی
اقدامی غیر اخالقی و غیر قانونی است».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• ماسـک سـه الیه کـه ابتـدای سـال قـرار بود
 450تومان باشـد ،حاال  2800تومان است
یعنی هـر الیـهای حـدود  900تومان!
•• اشـغال لبنـان بسـیار نگـران کننـده اسـت.
انفجـار کار اسـرائیل بـود .دو نـاو انگلیسـی
و فرانسـوی نزدیـک لبنـان هسـت .شـکی
دراشـغال و جنـگ بـا حـزب ا ...نکنیـد .آماده
نبـرد باشـید.
•• برخی افسـران که امتحان داخل شهری از
متقاضیان میگیرند سخت گیری میکنند!
در حالـی کـه یـک کارشـناس زمانـی کـه کنار
دسـت راننـده مبتـدی مینشـیند و حالـت
شـخص را میبینـد بایـد بفهمـد کـه ایـن
شـخص توانایـی رانندگـی را دارد یـا خیـر؟
•• یـک قشـری هسـتند کـه در ایـران،
مظلو مانـد! او نهـا صـورت خودشـون رو بـا
سـیلی سـرخ نگـه میدارنـد! و خودشـون رو
تحت حمایت بهزیسـتی یا کمیتـه امداد ،قرار
ندادنـد! کسـی هـم از حقیقـت زندگـی شـون
خبـر نـداره! مثلا اونهـا سـالی یـک بـار هـم
رنگ گوشـت رو نمیبینند! برعکس کسـانی
کـه اسـم شـون در لیسـت نهادهـای حمایتـی
اسـت ،حداقل در اعیاد مختلـف ،مثل قربان،
گوشـت میخورنـد!
•• در خصـوص اون عکـس صفحـه هشـتگ
روزنامـه کـه مجسـمه عقـاب رو تـوی دزفـول
تخریـب کـردن بایـد بگـم مجسـمه عقـاب بـه
کنـار اون درختهـای پشـت مجسـمه چـرا
غیـب شـدن؟
•• آقـای برانکـو ،مربـی حرفـهای اسـت ولـی
مـا طرفـداران پرسـپولیس ،در درجـه اول
آرزو داریـم ،ایشـون رو مجـدد در تیـم محبوب
مـون ببینیـم! کـه بـه نظـر آقایـون باالدسـتی
نمیگذارنـد ،چـون تیـم سـوگلی شـون
ا سـتقال له !
•• با توجـه بـه فشـار مالـی وارد شـده به اقشـار
جامعه به خصوص قشر کارگر و بازنشستگان
تامیـن اجتماعـی و بـی عدالتـی در همسـان
سـازی حقـوق بازنشسـتگان و کارگـران
مشـاغل سـخت و زیـان آور درخواسـت

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

رسـیدگی و پیگیـری آن را داریـم.
•• بنده با  20سـال سـابقه و  10سال مشاغل
سـخت و زیـان آور ،در مجمـوع ۳۰سـال
بازنشسـته شـدم .متاسـفانه در طرح همسان
سـازی 10سـال سـابقه ،سـختی و زیـان
آور محاسـبه نشـده و در حـق بنـده و همـه
مشـموالن مشـاغل سـخت اجحـاف شـده
اسـت .لطفـا صـدای مـا را به گـوش مسـئوالن
برسـونید .باتشـکر
•• کـیگفتـهمـا فرهنگیـانبا وجـود ایـنهمه
تعطیلاتکرونـا نمیگیریـم! مـن فرهنگیبا
وجـود رعایـتشـدیدپروتکلهای بهداشـتی
بـاز هممبتلا بهایـنویـروس منحوسشـدم.
پـس تعطیلاتباعـث نشـد مـنفرهنگـیهم
کرونـا نگیرم!
•• مگـر دولـت ادعـا نـدارد کـه انبارهـا پـر از
غلات خـوراک دامـی اسـت پـس چـرا امـروز
دالر گران میشـود فردا همه چیز گران شـده
اسـت؟ یعنـی هنـوز وارد نشـده ،گـران شـده!
جـور مفـت خـواران را بایـد مـردم پرداخـت
کننـد ؟
•• حقیقـت یعنـی بـاوری کـه کثیـری بـاور
نمیکننـد .
•• وزیـر صمـت در ایـن مـدت کارنامـه قابـل
قبولـی نداشـته پـس نماینـدگان بـه فکـر
شـخصی کارآمـد باشـند.
•• خود آقای جهانگیری معاون رئیسجمهور
خـوب میدانـد کوپنـی کـردن مایحتـاج
ضـروری مردم بـه صلاح اکثریت مردم اسـت
چـون کمتـر از یک سـال از دولـت باقـی مانده
بـه زعـم خودشـان نمیخواهنـد ایـن طـرح
بـه نـام دولـت خودشـان کـه نتیجـه ضعـف
مدیریتـی اقتصـادی اسـت ،اجرایـی شـود.
کـش و قـوس میدهنـد تـا دولـت بعـدی
اجرایـی کنـد.
•• دولـت کـه میگـه بـه دلیـل کرونـا بـا
مسـتأجران راه بیاییـد ،یک سـر به شـوراهای
حـل اختلاف بزنیـد و ببینیـد چقـدر شـلوغ و
آشـفته شـده و پر اسـت از موجـران مظلـوم که
مسـتاجران به دلیل این تصمیـم دولت دارند

نمابر05137009129 :

تاخـت و تـاز میکننـد .خیلیهـا همـان جـا
کرونـا میگیرنـد.
•• بـا ایـن سـم پاشـیهای بـی رویـه بعضـی از
کشـاورزان بیشـتر میوه و سـبزیهای امسال
هـم تلـخ مـزه بودنـد ماننـد کاهـو ،هویـج و
انـواع سـبزی خـوردن! محصـوالت غذایـی
کارخانـهای هم کـه مـواد نگـه دارنـده دارند و
باعـث سـرطا ناند.
•• کل مـردم ایـران از گاز مایـع اسـتفاده
میکننـد بـه ویـژه خودروهـا .چـرا دولـت
بـرای ماشـینهای گاز مایـع کاری
نمیکند؟جایگاهـی اگـه نمیزننـد حداقـل
کاری کننـد چـون رانندهها از ایـن طریق نون
میبـرن سـر سـفره هاشـون .نون مـا بـه خاطر
نبـودن گاز آجـر شـده .سـرویس هامـون رو بـا
بودن گاز مایـع هماهنگ میکنیم .اگه باشـه
میریـم نباشـه نمیریـم.
•• لطفـا بـرای کاهـش مصـرف بـرق سـاعات
شـروع بانـک و ادارات را دو سـاعت دیرتـر
اعمـال کنیـد.
•• ایـن جانـب از زحمات شـما در چـاپ پیامها
بـی نهایـت تشـکر میکنـم و از طـرف کسـانی
که به شـما کم لطفی دارند و قضـاوت عادالنه
ندارند ،معذرت میخواهم .سلامت باشـید.
•• دربـاره «رابطـه یـخ زده» در امتـداد تاریکـی
اون خانـم مجـوز فـرار یـک ماهـه بـه شـمال را
نداشـته .مراکـز مشـاوره و قانون بـرای همین
کارهاسـت .از طرفـی کاش بـا خـدا ارتبـاط
برقـرار میکـرد تـا مشـکل حـل بشـه!
•• باسلام و تقدیـر از توجـه روزنامـه خراسـان
بـه اقشـار مسـتضعف .پرسـنل ناجـا از وام یک
میلیونـی کرونـا محـروم شـدند ،درحالـی کـه
بـه دیگـر نهادهـا ایـن وام تعلـق گرفـت .کاش
عدالـت وجـود داشـت.
•• چـرا نیازمند یهـای روزنامـه خراسـان
نیشـابور رو دیگـه نمیـذارن؟ لطفـا پیگیـری
کنیـد .
•• تـو رو خـدا قانـون اجـاره بهای20درصدی
رو که دولـت گفـت ،پیگیری کنید کـه اجرایی
بشـه.

نوازنده چیرهدست موسیقی مقامی شمال خراسان دارفانی را وداع گفت

وداع با دوتار «سهراب»

مرتضوی « -سهراب محمدی» آخرین هنرمند
بازمانده از نسل بخشیهای خودبند کرمانج
شمال خراسان روز گذشته دار فانی را وداع گفت.
«محمـدی» ،هنرمنـد موسـیقی مقامـی و
داراینشـان درجـه یک هنـری بـود که از سـنین
کودکـی در کنـار پـدر خـود بـا فنـون آواز و دوتـار
نـوازی آشـنا و بـه ویـژه در حماسـهخوانی و
منظومهخوانیهـای کرمانجـی سـرآمد روزگار
شـد .از ایـن هنرمنـد نزدیـک بـه چهـل ترانـه
انقالبـی در زمـان انقلاب و جنـگ تحمیلـی بـه
یـادگار مانـد.

این استاد فرهیخته موسیقی مقامی تاکنون در
رویدادهای فرهنگی و هنری بیشماری مانند
جشنواره موسیقی فجر ،موسیقی نواحی،
سرنا نوازان و پیران چنگی حضور داشت .او
از ابتدای راه اندازی رادیو کرمانجی با صدا و
سیمای مرکز خراسان همکاری داشت.
آثار فاخری همچون شاره جان ،آهنگ توفان،
شهید ،لیاره و ُگال ِمن از آثار فاخر این هنرمند
اســت .سیدمجتبی حسینی ،معاون امور
هنری  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی
درگذشت «سهراب محمدی» را تسلیت گفت.

آبسردقطربربیانیهضدایرانیشورایهمکاریخلیجفارس
در پی اقدام چند روز پیش دبیرخانه شورای
همکاری خلیج فــارس مبنی بر ارســال نامه
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای
امنیت  ،یک مقام مسئول قطری به صراحت
از اهمیت ارسال این نامه کاست و گفت که

مواضع شــورای همکاری مبتنی بر مصوبات
نشستهای وزیران خارجه کشورهای عضو این
شوراستنهبیانیههایدبیرکل«.مطلقبنماجد
القحطانی» نماینده ویژه وزیر خارجه قطر برای
مبارزه با تروریسم و میانجیگری درخصوص

حل اختالفات در گفتوگو با «الجزیره» در اینباره
بیان کرد :ما در قطر معتقدیم که تحریمهای کنونی
علیه ایران به نتایج مثبتی منجر نمیشود و به حل
بحرا نها کمکی نمیکند .حل بحرا نها باید بر
اساس گفتوگو باشد.

