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گزارش روز
سخنگویوزارتامورخارجهبیانکرد:

پیگیری موضوع
نازنین زاغری از منظر انسانی

موضوع خاوری از سوی اینترپل در
حال پیگیری است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد
آخرین وضعیت پرونده خاوری رئیس پیشین
بانکملیوحکمیکهبهتازگیدرمورداوصادر
شد ،گفت :موضوع وی توسط پلیس اینترپل
در حال پیگیری است البته من در جریان
آخرین وضعیت پیگیریها نیستم و ترجیح
میدهم در این باره با توجه به اینکه اطالعات
محدودیدارم،اظهارنظرنکنم.
قاسمیدرپاسخبهسوالیدیگرمبنیبراینکه
چندی پیش پارلمان اتحادیه اروپا از سرکرده
گروهک تروریستی منافقین برای سخنرانی
در این پارلمان دعــوت کــرده بود و به تازگی
نیز فرانسه به عناصر این گروهک تروریستی
اجــازه برگزاری راهپیمایی علیه ایــران داده
است ،اظهار کرد :این یک نوع ناشیگری
سیاسی و بداخالقی سیاسی است که در
برخی از اعضای ناآگاه پارلمان اروپا و برخی
از دولتمردان در کشورهای اروپایی مشاهده
میکنیم.
وی ادامه داد :این گروه ناچیزتر و مردهتر از آن
استکهمابخواهیمبهآنبپردازیم.قطعااقدام
فرانسه و پارلمان اروپا محکوم است و نمیتواند
مورد قبول باشد .این اقدامات قابل توجیه
نیست و ما این گروهک را گروهی تروریستی
و آدمکش میدانیم که علیه ملت ایران مرتکب
جنایاتوسیعیشدهاست.

هیچ عالمتی از تغییر رفتار مقامات
سعودی دیده نمیشود

حــج ـتاالســام محسنی اژ های مــعــاون اول و
سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در مراسمی
با عنوان «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضائیه»
در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافت و ضمن
شنیدن سخنان دانشجویان ،به ارائه توضیحاتی
درباره مطالب مطرح شده ،پرداخت.
به گزارش فارس ،وی در این نشست پس از طرح
سخنانی از سوی دانشجویان ،اظهار کرد :در برخی
رسانهها عنوان میشود در جمهوری اسالمی
خفقان است ،آیا این حرف هایی که شما زدید آزادی
نیست ،آیا این خفقان است؟
سخنگوی دستگاه قضا ادامــه داد :گفتید قوه
قضائیه مالحظهمیکند ،سیاسیکاریمیکند و
نسبت به متهمین تبعیض قایلمیشود ،ما باید بر
یک مبنایی حرف بزنیم .تمام تالش ما این بوده و
هست که مطابق قانون عمل کنیم و اگر بخواهیم
مطابق خواست این و آن رفتار کنیم به ضرر جامعه
است.

دادگاه زمانی که علنی پخش شود
موثرتر و بازدارندهتر است

اژ های در ادامــه سخنانش خطاب به دانشجویان
گفت :شما رحیمی را مثال زدید و نحوه محاکمه
وی را اما من از شما میپرسم آیا شما واقعا در جریان
پرونده رحیمی هستید و این حرف را میزنید؟
برخالف آنچه میگویید رحیمی به جهت اینکه
پول از نمایند هها گرفته ،محاکمه نشده است.
زمانی که قانون جلوی ما را نگرفته بود دادگاه علنی
برگزارمیشد ،قانون جلوی ما را گرفته است .زمانی
خود من دادگاه علنی را رسیدگیمیکردم و از رسانه
هم پخشمیشد و به اعتقاد من دادگاه زمانی که
علنی پخش شود بسیار موثرتر و بازدارندهتر است.
وی ادامه داد :بارها به مجلس و هر جایی که دستم
رسیده رفتم و خواستم دادگاهها علنی برگزار شود
چون من خودم جزو طــرفداران سرسخت دادگاه
علنی هستم.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد :در مورد پرونده
رحیمی تا زمانی که قطعی نشده بود نمیتوانستیم
بیان کنیم بعد که قطعی شد عنوان کردیم.

وقت رئیس قوه را من تعیین نمی کنم

اژ های گفت :میگویند چرا دادگــاه بقایی علنی

نــبــوده اســـت .قــانــون حتی دادگــــاه علنی که
برگزا رمیشود اجازه پخش نمیدهد .ضمن اینکه
تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی
است.
وی تصریح کرد :میگویند نشست های هفتگی
کــافــی نیست مــن صــد درصـــد قــبــول دارم که
اطالعرسانی قوه قضائیه ضعیف است.
ســخـنگــوی دســتــگــاه قضا گــفــت :در رابــطــه با
اینکه رئیس قــوه فقط در مــورد مسائل سیاسی
حرفمیزند ،این گالیه را خیلیها دارند .در جلسه
روز دوشنبه که مسئوالن عالی هستند و حدود
 ٣ساعت است فقط چند دقیقه کوتاه به مسائل
سیاسیمیپردازند و بقیه مسائل حقوقی است.
اژهای در ادامه نشست خود با دانشجویان دانشگاه
شریف در پاسخ به اینکه چرا رئیس قوه قضائیه در
جلسات دانشجویی شرکت نمیکند گفت :وقت
رئیس قوه را من تعیین نمیکنم البته در جمع این
تعداد نه اما با کمتر از این تعداد جلسه داشتهاند
و قطعا ما خوشحال میشویم که در جمع شما
باشیم.

فاضل الریجانی اصال ارتباطی با قوه ندارد

وی در ادامه در مورد ماجرای بهمن  ٩١و پخش فایل
صوتی الریجانی در صحن مجلس گفت :این سوال
ساد های است و نمیدانم چرا اینقدر شور و شعف

در سالن به پا شد ،ادعا شده بود که آقای فاضل
الریجانی به مرتضوی پیشنهاد سهم خواهی کرده
البته به این مضمون بود .آقای فاضل بعد از آن قضیه
بالفاصله تحت تعقیب قرار گرفت و در توضیحاتش
گفت :مرتضوی چندین بار با واسطه از من کمک
خواست ،فاضل الریجانی اصال ارتباطی با قوه
ندارد .مرتضوی خواسته شد و به دادسرا آمد و با یک
دسیسه چینی با یک جمعی به دنبال پرونده سازی
بود البته بدون تردید فاضل سهل انگاری کرد و نباید
در جلسه حاضر میشد ولی بدون تردید جرم اول با
مرتضوی بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :سهچهار بار این مسائل
را این طرف و آن طرف کردند .سی دی بعد به دست
آمد .این فرد هم نباید تحت تأثیر قرار میگرفت و در
آن جلسه حرف میزد اما اگر جرمی اتفاق افتاده
باشد متعلق به مرتضوی است .آقای مرتضوی اگر
ازش شکایت شود تحت تعقیب قرا رمیگیرد البته
در دو بخش رسیدگی شد و جرمی برای فاضل احراز
نشد در آن پرونده .اقــدام مرتضوی حتما اقدام
مجرمانه بود اما کسی شاکی نشد.

دختر آیت ا ...آملی یکبار هم به خارج از
کشور نرفته مگر زیارت عتبات

اژه ای درباره دلیل حبس انفرادی  ٥ماهه بقایی
گفت :من از بیان جزئیات پرونده بقایی معذورم

مسائل ایشان مالی است و منتظریم حکم صادر
شود و احتماال در شرف صدور حکم است.
وی درباره موضوع منتسب به دختر آیت ا ...آملی
الریجانی نیز گفت :اگر این دروغ را کسی به شما
نسبت داد چهمیکنید؟ این مسئله صد درصد
دروغ است ایشان با هیچ سرویسی ارتباط نداشته
و هیچوقت و هیچ جا بازداشت نشده است .توجه
کنید من نمیگویم  ٩٩درصد بلکه میگویم صد
درصــد دروغ اســت .عد ها یمیگویند کجاست؟
خب دنبال درس و تحصیل اســت .یکبار هم به
خــارج از کشور نرفته مگر زیــارت عتبات .شما
نه امــا آن کسانی که ایــن حــرف را در میآورند
بــه دنــبــال چــه هستند؟ آیــا شمایی کــه ایــن را
نشرمیدهید دلیلی دارید؟
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد :شما دانشجویان
به دنبال عدالت هستید؟ مگر نمیگویید به دنبال
حق هستید؟ شما حجت تــان بــرای ایــن قضیه
چیست؟ این موضوع با انگیزههایسیاسی مطرح
شده است.
اژ های در ادامــه گپ و گفت خود با دانشجویان
دانشگاه شریف در پاسخ به دانشجویی که موضوع
انفرادی بودن و گالیههای بقایی را مطرح کرده
بــود ،گفت :دستخط بقایی در مــورد رضایت از
وضعیت زنــدان موجود است و اگر رضایت دهد،
منتشرمیشود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره الت و گندهگو
خواندن احمدی نــژاد و اینکه چرا چنین آدمی
که از نظر شما چنین اســت ،در مجمع تشخیص
مصلحت نظام اســت ،گفت :گفتم در صحبتی
که ایشان در  38دقیقه کرده ،تعداد کثیری دروغ
اســت و در یک صفحه بیش از  10درو غ مطرح
شده است .من نگفتم ایشان الت است .من حرف
های خودم را به یاد دارم .وقتی سؤالی را کردند،
گفتم این مطالب این روزها ،مرا به یاد داستان آن
الت انداخته است .شما میگویید که این حرف
من منتسب به احمدی نژا د میشود .خیلی خب
قبو لمیکنم .وقتی احمد ینژاد میآید نسبت
هایی را به دیگر یمیدهد ،چطور نسبت به حرف
او هیچ حرفی نــداریــد؟ چطور نسبت بــه او که
اتهامات فـــراوان به مجلس ،مجمع تشخیص و
قوه قضائیه و افراد در قوه قضائیه میزند ،حرف
نمیزنید؟

نوبخت با اشاره به تکلیف مجلس به دولت:

یارانه افرادنیازمند قطع نمیشود

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در
نشست خبری تشریح الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور
با بیان اینکه  ۷۲هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور
وجود دارد ،افزود :اکنون  ۶۶هزار پروژه عمرانی و ۶
هزار طرح ملی وجود دارد که این طر حها ،در سه گروه
قابلواگذاریهستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی با اشاره به
اینکه این پروژهها در سه گروه قابل واگذاری است،
ادامــه داد :گروه اول طر حهایی که قابل واگــذاری
بودند کار آنها انجام شده ،گروه دوم مشارکت با بخش
خصوصی و گروه سوم نمیتوان آنها را واگذار کرد و
دولت باید آنها را تمام کند.
سخنگوی دولــت درادامـــه تصریح کــرد :با توجه
به مصوبه مجلس ،دولــت مکلف به حــذف برخی
یارانهبگیران شده است .بر این اساس دو روش برای
شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند،
در نظر گرفته شده بود.
نوبخت افزود :در روش اول تأکید بر شناسایی افراد
بینیاز بود که در این باره اعتراضات زیادی به وزارت
کار وارد شد و در نهایت تنها  4میلیون نفر حذف شدند.
پس این روش یک روش کاربردی و مؤثر برای شناسایی

عکس  :ایلنا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین
در پاسخ به سوالی در مورد پیش شرطهایی
که از سوی رئیسجمهور برای برقراری روابط
با عربستان مطرح شده و اینکه آیا از سوی
عربستان اقدامی انجام شدهاست که بیانگر
تمایل او جهت بهبود روابــط با ایــران باشد،
تصریح کرد :هیچ عالیمی که مبتنی بر تغییر
رفتار از ســوی مقامات سعودی در جهت
منطق و خردگرایی باشد ،دیده نمیشود و
آنها با توجه به مشکالت اساسی که در داخل
عربستان ،منطقه و با دیگر همسایگان خود
دارند به دنبال یافتن دشمن فرضی هستند که
بتوانند با فرافکنی و نسبت دادن مشکالت به
آنها زمان را به نفع خود بخرند ،این وضعیت
فعلیعربستاناست.
قاسمی ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد
تغییر رفتار و سیاست در بین دولتمردان
عربستان باشیم ،به نحوی که آنها به درایت
و یک منطق عقالیی در جهت تحقق آرامش
و ثبات در منطقه و جلوگیری از افزایش
افراطیگری و خـــودداری از کشتار مردم
بیگناه در یمن دســت پیدا کنند و یک
سیاست جدیدی را برای حسن همجواری
جهت تعامل با همسایگا ن اتخاذ کنند.
ما این امید را داریــم و عالقهمندیم که این
اتفاقبیفتد.

جزوطرفدارانسرسختدادگاهعلنیهستم

عکس  :میزان

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر اخیر
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به تهران
و همچنین مباحث احتمالی که در جریان
این سفر در ارتباط با موضوع نازنین زاغری
مطرح شده است ،گفت :سفر وزیر خارجه
انگلیس به تهران از قبل پیشبینی شده
و این سفر به دعوت وزیر خارجه ایران صورت
گرفتهبود.
به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی روز گذشته در
نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت:
در این سفر در مورد مجموعهای از مسائل
متعدد با موضوعات مختلف گفتوگو شد،
یکی از موضوعاتی که احتماال آقای جانسون
دراینسفرمطرحکردند،موضوعخانمزاغری
بود.
وی ادامه داد :خانم زاغری دو تابعیتی هستند
ولی از نظر ما ایشان ایرانی هستند و از نظر
سیستم قضایی ما ایشان محکوم شد هاند
و دوران محکومیت خود را طی میکنند.
وزیر امور خارجه (ایــران) نیز در جریان این
گفتوگوها اعالم کرد که با توجه به مسائل
انساندوستانه موضوع این خانم را با مقامات
ایرانی مطرح میکند ولی این یک موضوع
قضاییاست.

محسنی اژه ای در جمع دانشجویان ضمن پاسخ به سواالت صریح آنها:

افرادمستحقدریافتیارانهنبود.
به گفته وی ،روش دیگر شناسایی افراد نیازمند بودکه
برای این موضوع سه سازوکار در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از
افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند ،شناسایی

شدهاند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای
حمایتی هستند ،گفت :بخش دیگر افراد شناسایی
نشده اما با اطالعات مشخص نزد بیمههای تامین
اجتماعی هستند که ایــن افــراد هم به صف افــراد
یارانهبگیراضافهخواهندشد.

نوبخت ادامه داد :گروه سوم افراد نیازمندی هستند
که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعالم میکنند و
وزارت کار پس از بررسی و صحت سنجی یارانه آنها را
نیزبههمان مبلغ 45500تومان پرداخت خواهد کرد.
وی گفت :سه وظیفه مشخص سازمان هدفمندی
یارانهها پرداخت یارانه به افــراد نیازمند ،کمک به
اقشاری که زیر خط مستمری دریافت میکنند و
همچنین کمک به مردم بابت ارزان تمام شدن بیمه
سالمت است .بر این اساس دولت تصمیم گرفت در
سال  97سازمان هدفمندی یارانه ها منحل و وظایف
آن از طریق یک صندوق رفاه اجتماعی در زیر مجموعه
وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی دنبال شود.
سخنگوی دولــت دربــاره احتمال افزایش قیمت
حاملهای انرژی در ماههای پایانی امسال گفت :این
خبررا هم دیدهام اما این موضوع که دولت هماکنون
برنامه مشخصی برای افزایش حاملهای انرژی در
سال جــاری داشته باشد ،صحیح نیست ،هرچند
که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل
از اصالح قیمت حاملهای انرژی تا سقف  ۴۸هزار
میلیارد تومان را دارد ،اما بنده اعالم میکنم که اکنون
برنامهافزایشقیمتحاملهایانرژیقطعینیست.

سایه روشن

شماره 2431

اخبار کوتاه

توسعه ریلی جزو اولویت هاست

صداوسیما -اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهور ،در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش عملکرد
پروژه های اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه
شبکه ریلی کشور گفت :توسعه راه آهن جزو
اولویتهای دولت است و باید برای توسعه راه
آهن کشور و مسیرهای اولویت دار حمل و نقل
ریلی کشور تالش شود .وی بر رفع گلوگاهها
و محدودیت ها در این زمینه تاکید کرد و
تصریح کرد :باید در یکی از جلسات ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی این موضوع
طرح شود تا برای آن در طول برنامه ششم
توسعه تصمیمات الزم اتخاذ شود.

کاهش ورودی زندانیان

میزان -آیت ا ...آملی الریجانی ،رئیس قوه
قضائیه با اشاره به گزارشهای رئیس سازمان
زندا نها دربــاره کاهش ورودی زندانیان
در کشور تصریح کرد :بحمدا ...با ابالغ و
اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و
کاهش جمعیت کیفری ،به میزان  ۱۰۰هزار
نفر از آمار ورودی افــراد به زندانها کاسته
شده و موجودی زندانها نیز به  ۲۱۷هزار
نفر کاهش یافته است .وی با اشاره به حمایت
سازمان زندانها از خانوادههای زندانیان با
وجود عدم تکلیف این سازمان ،بیان کرد:
 ۲۲هزار و  ۵۰۰خانوار تحت پوشش حمایتی
سازمان زندانها قرار دارنــد که بسیاری از
مشکالت آنها از قبیل اعتیاد ،طالق و برخی
آسیبهای دیگر توسط سازمان زندا نها
مورد بررسی قرار گرفته واقدامات صیانتی در
مورد آنها انجام شده است.

اولویتها را به داخل دهیم

تسنیم -محمد مهدی زاهـــدی ،رئیس
کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس در
نشستی خبری گفت :مسئوالن اجرایی ما
در بخش دولتی و خصوصی هنوز بر این باور
نرسیدهاند که دانشگاهها و محققان ما توان
حل مشکالت را دارند ،حتی در وزارت نفت
هر ساله بیش از  1000میلیارد تومان در
حوزه برندسازی هزینه میشود که توسط
آنهــا برخی اقــدامــات صــورت گیرد .وی
افزود :این در حالی است که ما پژوهشگران،
فناوران و مختر عهایی در کشور داریم که توان
انجام این کار را دارنــد ،البته در بسیاری از
دستگاهها بههمین صورت است و اولویتها
را باید به داخل دهیم.

گسترش روابط با روسیه

خانه ملت -علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با اسپوتنیک،
گفت :قرارداد در زمینه ایجاد دو نیروگاه اتمی
جدید با همکاری روس ها در حال نهایی
شدن است ،مجموعهای از این مذاکرات و
سرمایه گذاریها بین ایران و روسیه در حال
انجام اســت .وی همچنین ارزیــابــی خود
را از روابــط ایــران و روسیه به عنوان شرکای
استراتژیک ارائه کرد و گفت :به این روابط
خوشبین هستم و ارزیابی بنده این است که
همکاریهای ما عمیقتر و ابعاد آن گسترش
پیدا کرده است و همچنین همکار یهای
اقتصادی بین دو کشور رو به رشد است و از
سالهای گذشته تا به حال گسترش بهتری
پیداکرده است.

راه اندازی دانشگاه فرشچیان

محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،گفت:
تا زمانی که منابع ارزشمند منطقه [غرب آسیا] تأثیر
خود را دارد ،آمریکا اردوی خود را در منطقه ما حفظ
میکند ،قطعا اگر انقالب اسالمی اتفاق نمیافتاد
اسرائیل بخش مهمی از سرزمین آرمانیاش را تحقق
می بخشید( .خبرآنالین)
علی مطهری ،نماینده مجلس ،طی نامه ای خطاب
به مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به این مطلب که
«مطهری از حامیان تصویب چشم بسته و بدون بررسی
برجام بود چنان که بعدها گفت  ۲۰دقیقه هم برای
تصویب برجام زیاد بود» اظهارکرد :توافقنامههایی
شبیه برجام که توافق میان دو یا چند دولت است و پس
از سالها مذاکره روی کلمات آن توافق شده است،
زمانی که به مجلس میآید ،نمایندگان یا باید آن را رد
کنند و یا تصویب .اگر بخواهند با پیشنهادهای خود
متن توافق را تغییر دهند به این معنی است که آن

دولتها دوباره باید بنشینند و متن جدیدی بنویسند،
که این امر در مورد برجام امکانپذیر نبود( .ایلنا)
غالمرضا مصباحی مقدم ،سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز در مورد موضوع این تشکل در قبال
رفتارهای اخیر احمدی نژادی ها گفت :ما این رفتارها
را قابل اهمیت تلقی نمیکنیم .می خواهند خودشان
را مطرح کنند و اگر رسانهها به آنها بها دهند به هدف
خود می رسند( .نامه نیوز)
امیر حاتمی ،وزیر دفاع با اشاره به اقدام اخیر ترامپ
گفت :اشغالگران هرگز روی آرامش به خود نخواهند
دید و راهی جز ترک این سرزمین (فلسطین) ندارند و
مسلمانان جهان هیچگاه اجازه نمیدهند بخشی از
پیکره جهان اسالم از آن جدا شود( .تسنیم)
محمدرضا تابش ،نایبرئیس فراکسیون امید

مجلس در مورد رایزنیهای اصالحطلبان با شورای
نگهبان بر سر نحوه تأیید صالحیت اصالح طلبان و
سخنان کدخدایی مبنی بر اینکه شورای نگهبان محل
چانهزنیهای سیاسی نیست گفت :بعد از آن روزی که
آقای کدخدایی اعالم موضع کرده بود ،در فرودگاه وی
را دیدم و از وی گالیه کردم که آقا مگر در فرایند برگزاری
انتخابات تعامالتی بین حقوقدانها و اصالح طلبها
انجام نشد که وی گفت بله این توافقات انجام شد ،من
گفتم پس چرا چنین اظهار نظری داشتید که وی گفت
از من بد سوال پرسیدند و گفتند چانه زنی که من فقط
بحث چانه زنی را رد کردم( .ایسنا)
محمود بهمنی ،رئیس کل بانک مرکزی در دولت
دهم ،درباره ادعای رضا ضراب مبنی بر دیدار با وی
گفت :اصال با ضراب یا افراد وابسته به وی جلسهای
نداشتم .اگر هم داشته باشم کار من جلسه است.
مهم آن است که چه نتیجهای گرفته شود .تنها ادعای

ضــراب آنجاست که ما با اینها جلسه گذاشتیم و
تحریمها را دور زدیم اما من تحریمها را لو ندادم بلکه آن
را مدیریت کردم( .ایلنا)
محمدرضا باهنر ،مشاور رئیسمجلس ،با اشاره به
احتمال کاندیداتوری علی الریجانی در انتخابات
آینده مجلس و ریاست جمهوری ،گفت :اطالعی
از تصمیمهای سیاسی علی الریجانی نــدارم .وی
افــزود:رئــیــس مجلس در مسائل سیاسی با بنده
مشورت نمیکند( .تسنیم)
جــال جاللی زاده ،فعال سیاسی اصال حطلب
گفت :برخی بعد از ورود مجلس به وعدههای خود
پشت پا زدند اما شورای عالی سیاستگذاری اصالح
طلبان در مقابل رأی مردم مسئول است و این جایگاه
و حمایت مردم را نباید فدای افراد بیتعهد کند و باید به
دنبال پیگیری مطالبات مردم باشد( .ایلنا)

تسنیم -مــحــمــدرضــا مخبر دزفــولــی،
سخنگوی شورای عالی انقالب فرهنگی،
در نشستی خبری و در پاسخ به سؤالی درباره
تأسیس و راهاندازی دانشگاه مورد نظر استاد
فرشچیان گفت :از روز اول که ایده ایشان
دربارهتأسیسدانشگاهمطرحشدگفتوگوی
مفصلی با ایشان داشتم و اینکه پیشنهاد
ایشان را به صحن شورا ببریم ،برای این مسئله
مصوبه دادیم بهتازگی هم این موضوع دوباره
مطرح شد .خیلی امیدوار هستیم ،دانشگاه
مدنظر ایشان تأسیس و راهاندازی شود ،چون
باید قدر این استاد را بدانیم انشاءا ...که عمر
ایشان مستدام باشد تا هستند در هنرهای
مینیاتوری شــاگــردان خوبی بــرای کشور
پــرورش دهند .وی ادامــه داد :این موضوع
بهتازگی هم در شورا مطرح شده ،ما موضوع را
به سازمان میراث فرهنگی نیز منتقل کردیم،
اما پیگیری چندانی صورت نگرفت ولی قول
میدهیم در دهه مبارک فجر شاهد افتتاح و
راهاندازیدانشگاهایشانباشیم.

