
 رواق فرهنگستان هنر پس از چند سال گشوده می شود

وزارت کشاورزی خبر داد
همه مطالبات گندم کاران پرداخت شد

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر داد

افزایش هفت برابری مصوبات کمیسیون ماده 10 درباره احزاب درهای رواق فرهنگستان هنر، همزمان با برگزاری کارگاه نقاشی قهوه خانه ای 
»حماسه حسینی در آیینه خیال«، که پیش از این با شیشه های ضخیم مسدود 

و مانع نشستن مردم در آن می شدند، دوباره گشوده خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، رواق فرهنگستان هنر متشکل 
از پایه های ستونی، در سال 1388 ساخته شده که به  صورت تمثیلی، مجازی 
و استعاری یاد آور تاریخ پیش از اسالم و پس از اسالم است. تالقی شاعرانه رنگ 
سفید رواق و سبز بنای فرهنگستان نمونه یک مبلمان شهری در کهن ترین 
خیابان پایتخت بود که افراد می توانستند بر سکوها و کنار حوض آن نشسته و 
استراحت کنند اما در سالهای اخیر این رواق با شیشه های ضخیم مسدود شد و 
مانع نشستن مردم در آن شدند. هم زمان با ایام اربعین حسینی معاونت علمی و 
پژوهشی فرهنگستان هنر در نظر دارد، کارگاه »حماسه حسینی در آیینه خیال« 
را با حضور اساتید نقاشی قهوه خانه ای و دیگر هنرمندان به مدت پنج روز در رواق 
هنر برگزار کند و پس از آن نیز، رواق هنر همه روزه پذیرای هنرمندان و شهروندان 

است. در این ورکشاپ هنری استاد محمدرضا پور فرزانه، استاد عبداهلل رحیمی، 
استاد محمدرضا حسینی، مصطفی محب اسالم، زهرا دستمالچی، شقایق فراهانی و 
مهدی طالعی نیا از ادامه دهندگان مکتب نقاشی قهوه خانه ای به خلق اثر با مضامین 
قیام عاشورا و اربعین حسینی و مفاهیم دینی و مذهبی می پردازند. کارگاه »حماسه 
حسینی در آیینه خیال« از چهارشنبه 2 آبان ساعت 9 صبح آغار به کار می کند و 
اساتید به طراحی، زیر سازی اثر، رنگ آمیزی و پرداخت یک تابلوی هنری می  پردازند 
و عالقه مندان می توانند از نزدیک با مراحل خلق اثر آشنا شوند. این کارگاه از 2 تا 7 
آبان در رواق هنر واقع در خیابان ولی عصر، قبل از تقاطع خیابان آیت اهلل طالقانی، 
پالک 1552 برگزار می شود و هر روز به جز جمعه، از ساعت 9 تا 12 و 14 تا 17 در 
رواق هنر پذیرای عالقه مندان است. شایان ذکر است با آغاز برگزاری کارگاه نقاشی 
قهوه خانه ای »حماسه حسینی در آیینه خیال« درهای رواق هنر فرهنگستان هنر 
به روی عالقه مندان گشوده می شود و پس از آن نیز، رواق هنر همه روزه پذیرای 

هنرمندان و شهروندان است.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت باقیمانده 
فرآیند  گفت:  و  داد  خبر  گندم کاران  تومانی  میلیارد   ۶۰۰ مطالبات 
پرداخت بهای گندم خریداری شده از ساعت ۱۴ امروز از طریق بانک 

کشاورزی آغاز شده است.
هر  کشاورزی،  محصوالت  خرید  تضمین  قانون  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
ساله وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت گندم برداشت شده از مزارع 

کشاورزان را خریداری و بهای آن را براساس نرخ مصوب پرداخت می کند.
امسال هم مسئوالن دولت از محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی تا محمدباقر 
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بودند که تا پایان مهر ماه همه 

مطالبات گندم کاران پرداخت می شود.
عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهادکشاورزی - در 
این رابطه به ایسنا گفت: امسال حدود 9.5 میلیون تن گندم به صورت تضمینی 
از کشاورزان خریداری شد که ارزشی بالغ بر 12 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

داشت.
وی با بیان این که تاکید و پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی بر این بود تا 
پایان مهر ماه همه مطالبات کشاورزان پرداخت شود و همچون سال گذشته به 
تاخیر نیافتد، افزود: تا امروز ۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران باقی 
مانده بود که این اعتبار در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و از ساعت 14 

امروز پرداخت آن  به گندم کاران طلبکار آغاز شده است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تالشیم 

تا پرداخت باقیمانده مطالبات گندم کاران به صورت کامل انجام شود، تاکید 
کرد که از فردا هیچ کشاورز گندم کاری از دولت طلبکار نخواهد بود و سرعت 
پرداخت مطالبات گندم کاران امسال بیشتر شده و یک ماه این مطالبات زودتر 

پرداخت شد.
پیش از این دولت و محمدباقر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 

- وعده داده بودند تمامی مطالبات گندم کاران تا پایان مهرماه پرداخت شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه حدود دو هفته پیش اظهار کرده بود:" طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته قول مساعد خواهیم داد که تمام مطالبات 12۶ هزار 
میلیارد ریالی گندم کاران در خرید تضمینی گندم را تا پایان مهرماه تسویه 
البته این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال های گذشته  کنیم که 

یک ماه جلوتر است".
نیز محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - درباره  حدود یک ماه پیش 
جدیدترین وضعیت پرداخت پول به عرضه کنندگان گندم، خاطرنشان کرده 
تاکنون گندم تحویل داده اند، 5۰ درصد پول و بخش  همه کسانی که  بود:" 
عمده ای از کسانی که در ماه های اردیبهشت و خرداد گندم را تحویل داده اند 
1۰۰ درصد پول خود را دریافت کرده اند. بنابراین به طور متوسط حدود 7۰ 
درصد پول گندم پرداخت شده است و امیدواریم باقی مانده آن نیز تا یک ماه 

آینده پرداخت شود".
به این ترتیب وعده مسووالن دولت تدبیر و امید به گندم کاران در موعد 

مقرر اجرایی می شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: این کمیسیون 
در هفت ماه گذشته 93 مصوبه داشته است این در 
حالیست که در مدت مشابه سال 9۶ تعداد مصوبات 

کمیسیون ماده ۱۰، ۱5 مورد بوده است.
بهرام سرمست در نشست خبری  ایسنا،  به گزارش 
امروز خود با اشاره به اینکه در هفت ماه اولیه سال جاری 
کمیسیون ماده 1۰ احزاب 12 جلسه برگزار کرده است 
اظهار کرد: این تعداد جلسات در مدت مشابه سال 9۶ 

هشت جلسه بوده است.
وی ادامه داد: در هفت ماه اول سال 9۶ کمیسیون 15 
مصوبه داشت که 1۰ مورد مربوط به احزاب و گروه های 
اقلیت های  انجمن های  به  سیاسی و پنج مورد مربوط 
دینی بود. در هفت ماهه سال جاری تعداد مصوبات به 93 
مورد رسیده است که 71 مورد درباره احزاب و گروه های 

سیاسی و 22 مورد نیز در مورد اقلیت های دینی است.
برگزاری  به  اشاره  با  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده 1۰ احزاب بیان کرد: 
ایرانی  دانان  این جلسه درخواست جمعیت حقوق  در 
مدافع حقوق بشر جهت تغییر ماهیت به سازمانی مردم 
نهاد مطرح و مصوب شد که با توجه به اینکه جمعیت 
غیرسیاسی  تشکلی  خود  اساسنامه  استناد  به  مذکور 
است. بنابراین می تواند با رعایت ساز و کارهای قانونی در 
قالب سایر تشکل های غیرسیاسی فعالیت کند. همچنین 
جهت  ایران  دانشگاهیان  اسالمی  جامعه  درخواست 

تغییر به انجمن صنفی مطرح شد. تشکل مذکور یک 
تشکل سیاسی است و تغییر ماهیت آن به یک تشکل 
غیرسیاسی مستلزم طی مراحل انحالل است و در صورت 
ادامه فعالیت باید ملزم به رعایت ماده 22 قانون احزاب 

باشد.
سرمست در ادامه گفت: گزارش برگزاری کنگره مجمع 
انجمن اسالمی مهندسین  بانک ها و  اسالمی کارکنان 
برگزاری  و  مرام نامه  اساسنامه  تطبیق  و  مطرح  ایران 
انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این دو تشکل تصویب 
کارگزاران  عمومی حزب  برگزاری مجمع  گزارش  شد. 
سازندگی نیز مطرح شد و تطبیق اساسنامه و مرام نامه این 
تشکل با قانون احزاب تصویب شد. تصمیم گیری درباره 
انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این حزب به جلسه 

آتی کمیسیون موکول شد.
به  یارانه  به سوالی در مورد تخصیص  پاسخ  وی در 
احزاب یادآور شد تا کنون دو میلیارد تومان یارانه در 
اختیار خانه احزاب قرار گرفته است و وزارت کشور لیست 
51 حزب که خود را با قانون احزاب تطبیق داده اند را به 
خانه احزاب اعالم کرده است و در ادامه سایر احزاب نیز 
که خود را ملزم به رعایت قانون احزاب کرده اند به خانه 
احزاب معرفی می شود. احزابی که شرایط خود را با قانون 

تطبیق نداده باشند، نمی توانند یارانه دریافت کنند.
درباره  همچنین  احزاب   1۰ ماده  کمیسیون  دبیر 
چگونگی نظارت بر برگزاری کنگره احزاب خاطرنشان 

کرد: ما مجری قانون هستیم و فرآیند اجرای قانون را طی 
می کنیم. ناظران وزارت کشور در کنگره احزاب حضور 
می یابند تا کنگره احزاب و انتخاب اعضای شورای مرکزی 
آنها سوری نباشد. طبیعتا اگر احزاب شرایط برگزاری 
کنگره را رعایت نکنند، کمیسیون ماده 1۰ کنگره آنها را 
تایید نمی کند. البته ما برای نظارت بیشتر عالوه بر ناظر 
وزارت کشور، سه نماینده از کمیسیون ماده 1۰ به کنگره 
احزاب اعزام می کنیم تا آنها بر روند برگزاری کنگره و 
باشند.  داشته  نظارت  احزاب  مرکزی  شورای  انتخاب 
نمایندگان کمیسیون ماده 1۰ نیز از قوه قضائیه، مجلس و 

خود احزاب انتخاب می شوند.

آمریکا از ۱۳ آبان تحریم جدیدی 
علیه ایران ندارد

برنامه های وزارت نیرو
 برای تامین برق سال آینده
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عقب نشینی آمریکا از صفر کردن صادرات نفت ایران
وزیر خزانه داری آمریکا:

دولت ترامپ پیشتر از به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا تاریخ ۱3 
آبان امسال خبر می داد و تاکید می کرد به خریداران نفت ایران هیچ گونه 

معافیتی نخواهد داد.
 دولت ترامپ که در ماه های گذشته از تصفیر – به صفر رساندن- صادرات 

نفت ایران تا تاریخ ۴ نوامبر امسال – ۱3 آبان ۱397- سخن می گفت، در 
تغییر لحنی آشکار از عدم امکان تصفیر صادرات نفت ایران تا این تاریخ و 

ارایه معافیت به خریداران نفت ایران، سخن می گوید.
به گزارش عصرایران،"استیون منوچین" وزیر یهودی خزانه داری آمریکا 

تغییر  وبا  جدید  اظهاراتی  رویترز، در  خبرگزاری  با  ای  مصاحبه  دیروز در 
قبال  در  آمریکا  پیشین  های  و سیاست  اظهارات  به  نسبت  آشکار  لحنی 
تا  ایران  نفت  به صفر رساندن صادرات  امکان  از عدم  ایران،  نفتی  تحریم 

تاریخ ۴ نوامبر و ارایه معافیت به خریداران نفت ایران سخن گفته است.
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رهبر انقالب در ابتدای جلسه  درس خارج فقه 23 مهرماه:

مسؤوالن جز در موارد نظامی و امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند


