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اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل شهید بهش�تی)ره(: انسان وقتی می خواهد در 
راه خ��دا انجام وظیفه کند نبای��د از جنجال ها هیچ پروایی 

داشته باشد.

تمجید حاتمی کیا از مستند ضدآمریکایی 
»رو در رو با شیطان«

ابراهیم حاتمی کیا کارگردان س��ینمای کشورمان از مستند »رو در رو با 
شیطان« تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، در پی پخش مستند »رو در رو با شیطان« از 
سیما، ابراهیم حاتمی کیا با ارسال پیامکی به سردار علیرضا تنگسیری)جانشین 
فرمانده نیروی دریایی س��پاه و یکی از راویان حاضر در این مستند( واکنش 

نشان داد.
متن پیامک حاتمی کیا به این شرح است:

برادرم سردار تنگسیری! 
فیلم رو در رو با شیطان را دیدم. همچنان مبهوت ایمان و ثبات قدمتان 
هستم. دعا کنید خدا قدرتی به این سرباز فیلمساز بدهد تا بتواند این عظمت 

شما را تصویر کند. التماس دعا!
حاتمی کیا
گفتنی است، مستند »رو در رو با شیطان« به همت برنامه »ثریا« و با هدف 
افشای ناگفته هایی از درگیري هاي ایران و آمریکا در خلیج فارس چهارشنبه 
گذش��ته پخش ش��د و براي نخستین بار در آن از حمالت ایران به آمریکا در 
خلیج فارس پرده برداشته شد. مستند رو در رو با شیطان از سري مستندهاي 
سه گانه برنامه »ثریا« درباره نیروي دریایي کشورمان است که بعد از مستند 
»شکار روباه« )دستگیري نیروهاي دریایي انگلیسي( از شبکه یک پخش شد. 
این مستند با محوریت چهره هاي شهداي نبرد دریایي با آمریکا همچون شهید 
»نادر مهدوي« و »بیژن گرد« ساخته شده بود که به گفته دست اندرکاران با 
استقبال بي نظیر مردم مواجه شد به طوري که ارسال هزاران پیامک متني و 
ابراز احساسات مردم، نوعي رکورد زني در صدا و سیما در دریافت پیامک هاي 
متني براي یک مس��تند محسوب مي شود. بخش سوم این مستند با تمرکز 
بر دس��تاوردهاي کنوني نیروي دریایي و توانمندي هاي نظامي کشورمان در 

درگیري هاي خلیج فارس به زودي از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
مرضیه برومند: باید جلوی آمریکا بایستیم

کارگردان فیلم »شهر موش ها« گفت: اگر آمریکایی ها حقوقمان را زیر پا 
بگذارند یا به فرهنگ، دین و شئونات ما بی احترامی می کنند باید جلویشان 

بایستیم.
مرضیه برومند در بخش هایی از گفت وگو با خبرگزاری تسنیم ابراز داشت: 
من معتقدم که ش��ناخت دشمن یک مفهوم اساسی است و ما و بچه هایمان 

باید بدانیم دشمن واقعی کیست و جلوی او بایستیم. 
وی گفت: ما باید اصل را بر این بگذاریم که تفاهم کنیم و به هم نزدیک 
ش��ویم. اما این جوری هم نیس��ت که اگر ببینیم که دارند حقوقمان را زیر پا 
می گذارند یا به فرهنگ، دین و شئونات ما بی احترامی می کنند، چیزی نگوییم. 
معلوم اس��ت که جلویش��ان می ایستیم، اما این حرف به معنی این نیست که 
ما می خواهیم با همه دشمنی کنیم و مقابل آنها بایستیم. در فیلم هم همین 
است. یعنی »اسمشو نبر« وجود دارد و هنوز دشمنی می کند و باید شکستش 
داد، اما یک بچه گربه هم وجود دارد که »اسمش��و نبر« دنبال او هم هس��ت، 

یعنی در خود آنها هم تفاوت وجود دارد.
این کارگردان سینما و تلویزیون ادامه داد: من به این مفهوم که ما باید 
واقعا از داشته هایمان دفاع کنیم اعتقاد دارم... اینکه ما بتوانیم به بچه ها یمان 
یاد بدهیم چه کسی برای تو واقعا خطر دارد و چه کسی مثل گرگ »شنگول و 
منگول است« واقعا خیلی اهمیت دارد. تعامل و  دوستی مهم است. اختالفات 
ربطی به بچه ها ندارد اما بچه ها باید بدانند که اگر کسی خواست به دیگران 

آزار برساند، باید جلوی او بایستند.
سیده زهرا حسینی، راوی کتاب »دا«:

مخالف خوان ها می خواهند
 در دفاع  مقدس انحراف ایجاد کنند

راوی کتاب »دا« گفت: متأس��فانه یک مسائلی توی این ادبیات و بعد از 
جنگ به وجود آمد که یک چیزهایی را برجسته کردند که واقعیت نداشت و 

چیزهایی را که واقعیت داشت را متأسفانه نادیده گرفتند.
س��یده زهرا حسینی در بخشی از گفت وگو با فارس اظهار داشت: خیلی 
عالی است که کتاب های خیلی مختلفی در رابطه با دفاع مقدس چاپ و در 
اختیار مردم قرار داده می ش��ود. اما یک مس��ئله مهم دیگری که باید مدنظر 
قرار بگیرد، مخصوصاً مسئوالن فرهنگی مملکت خیلی باید مراقب باشند، این 
اس��ت که متأسفانه یک عده آدم هایی که همیشه ساز مخالف زده اند و سعی 
کرده اند خدشه ای به این انقالب وارد کنند، االن هم با جعل بعضی از مسائل، 
می خواهند انحرافاتی را در دفاع مقدس ایجاد کنند. یعنی می خواهند ضدجنگ 
عمل کنند. دفاع مقدس را لوث کنند افرادی که در جبهه ها زحمت کشیده اند، 
جانشان را فدا کردند آنها را لوث کردند که متأسفانه این دارد، شکل می گیرد.
وی تصریح کرد: حتی برخی از این کتاب ها چاپ شده است، اعتراض هم 
کردیم و امیدوارم که این قدر مسئوالن ما اهمیت دهند و جلوی این مسائل 
ضد دفاع مقدسی را بگیرند و اجازه ندهند آدم هایی که با نیت های شیطانی 
این کارها را می کنند. حاال بعضاً هم نادان هستند و از روی غرض نیست بلکه 
از روی نادانی اس��ت، جلوی اینها گرفته شود و اجازه ندهند که خدشه ای به 

دفاع مقدس ما ان شاءاهلل وارد شود.
جشنواره فیلم کوتاه و نمایش آثاری

 با مضامین غیراخالقی
سایت سینماپرس خبر داد که در جشنواره فیلم کوتاه امسال حضور چند 
فیلم با مضامین غیراخالقی و غیر دینی که سال گذشته مجوز نمایش دریافت 
ننموده و اینک امسال در بخش مسابقه پذیرفته شده اند بسیار تعجب برانگیز 
اس��ت. بر اساس این گزارش، سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
در حالی صبح روز سه ش��نبه فعالیت خود را آغاز نمود که جدول برنامه ارائه 
شده به حاضرین در جشنواره حاکی از نمایش برخی آثار کوتاه با موضوعات 
منافی عفت عمومی و آموزه های دینی در قالب فیلم و انیمیشن است.در این 
جشنواره مهم سینمایی که هر ساله تعداد کثیری از تولیدات فیلمسازان جوان 
کش��ورمان در آن به نمایش در می آید، هر از گاهی آثاری ارائه می گردد که 
جدا از ضعف های ساختاری و یا عدم همخوانی با مقررات فراخوان جشنواره، 
به دلیل منافات با مضامین ارزشی و اهداف عالیه این گونه رویدادهای فرهنگی 
هدف پذیرش هیئت انتخاب جش��نواره قرار نگرفته و طبق ضوابط از شرکت 

در بخش مسابقه کنار زده می شوند.
نظر به ضرورت نظارت دقیق و منصفانه و کارشناس��انه بر آثار ارس��الی 
سال هاس��ت که به دلیل س��هولت امر، نماینده ای از س��وی اداره کل نظارت 
و ارزش��یابی سازمان س��ینمایی به عنوان عضوی ازهیئت انتخاب جشنواره، 
مس��ئولیت تطبیق محتوا و مضمون فیلم ها با مقررات و ضوابط قانونی را بر 
عهده دارد که این امر از قرار معلوم در جش��نواره فیلم کوتاه امس��ال رعایت 
نشده و یا اگر هم آثار پس از انتخاب به تأیید آن اداره رسیده اند که بی شک 

پاسخگوی مسئولیت خطیر خویش خواهند بود.
انتقاد یک تهیه کننده از بیضایی 

یک تهیه کننده سینما اظهار داشت: امثال بیضایی آدم هایی حرف گوش کن 
را به عنوان تهیه کننده می خواهند که گوش��ه ای بنشینند و فقط پول تولید 
پروژه ها را بدهند و از آن س��و کاری نداش��ته باشند که کارگردان چه زمانی 
را ص��رف تولی��د فیلم می کند و چه هزینه هایی را بی دلیل یا بادلیل به پروژه 

تحمیل می کند.
به گزارش میزان، حمید اعتباریان درباره تجربیات خود در کار فیلمسازی 
با بیضایی گفت: راس��تش را بخواهید ایش��ان نیروی انتظامی را طوری نشان 
می داد که چندان با واقعیت همراهی نداشت. هر چه ما گفتیم سری به مراکز 
انتظامی بزند و از نزدیک با تیپ تازه نیروهای انتظامی آش��نا شود نپذیرفت. 
به هر حال این یک واقعیت است که قوای انتظامی ما در دهه اخیر به شدت 
پیش��رفت کرده اند. اما بیضایی می خواست با همان نگاه 30 سال قبل نیروی 

انتظامی را به تصویر بکشد.
اعتباریان خاطرنشان ساخت: من در سال 87 نزدیک 70 میلیون هزینه 
پیش تولید »لبه پرتگاه« بیضایی کردم و با بس��یاری از بازیگران مطرح هم 
قرارداد بستم اما متاسفانه بیضایی خودش به این نتیجه رسید که کار را نسازد 

و این هزینه دور ریخته شد.

محمد هاشمی از کارگزاران
 کناره گیری کرد

محمد هاشمی گفت که بیش از یک ماه است که از تمام مسئولیت هایش 
در حزب کارگزاران کناره گیری کرده است.

محمد هاشمی، عضو موسس حزب کارگزاران، در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
اینکه » االن بیش از یک ماه است که از تمام مسئولیت هایم در حزب کارگزاران 
کناره گیری کردم«، اظهار داش��ت: من اس��تعفای خود را از اوایل ش��هریورماه به 

شورای مرکزی حزب دادم.
وی ادامه داد: من خودم رئیس هیات موسس حزب کارگزاران سازندگی، دبیر 
کمیته سیاسی، عضو کمیته سیاسی و عضو شورای مرکزی این حزب بودم. تا قبل از 
این ها حزب کارگزاران ترکیب منسجم و خاصی داشت ولی در دور جدید انتخابات 

که از شهریور ماه امسال اعضای آن مشخص شدند، تغییراتی در آن رخ داد.
هاش��می همچنین تصریح کرد: حدود 30 نفر به اعضای شورای سرپرستی 
حزب اضافه شد. باید توجه داشت که شرایط کشور شرایط خاصی است و حضور در 
حزب مسئولیت باالیی به حساب می آید. من فکر کردم که نمی توانم در جمعی که 
انسجام فکری با آن ها ندارم حضور داشته باشم، به همین دلیل کناره گیری کردم.

این فعال سیاس��ی خاطرنش��ان کرد که فعال قصد تشکیل حزب جدید و یا 
فعالیت سیاسی خاصی را ندارم.

اخضر ابراهیمی:
بدون مشارکت ایران 

حل مسئله سوریه دشوار خواهد بود
نماینده پیشین س�ازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه تاکید 
کرد که بدون حضور و مش�ارکت ایران، حل مسئله سوریه بسیار دشوار 

خواهد بود.
اخضر ابراهیمی در س��خنانی در کنفرانس درگیری در سوریه و تاثیرات آن 
بر همسایگانش که در لندن برگزار شد، گفت که حل مسئله سوریه بدون حضور 
ایران بسیار دشوار است چرا که نفوذ ایران در سوریه بیشتر از نفوذ روسیه است.
بنابر گزارش القدس العربی، وی در ادامه بر ضرورت مشارکت همه طرف  ها در 
کنار خاندان اسد در سوریه تاکید کرد و افزود که داعش و متحدانش در سوریه 
و عراق در نهایت با شکس��ت مواجه خواهند بود اما هر گروهی چه عربی و چه 
خارجی که به دنبال تحقق این شکس��ت است باید در این باره با ایران گفت وگو 
کند چرا که این گروه  ها از قدرت نفوذ ایران در س��وریه که بیشتر از نفوذ آمریکا 
در اسرائیل است، مطلع نیستند. به گزارش ایسنا، اخضر ابراهیمی در گفت وگو با 
بی بی سی نیز گفت: الزم است ایران بخشی از هر اقدام سیاسی و نظامی در جهت 

جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش در عراق و سوریه باشد.

هنوز مثل همیشه...
 همیشه دلتنگم

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

هدیه به خوانندگان

گریه آسمان
ای ش��عر من، فدای دو چش��مان خس��ته ات

ای چش��م م��ن، به پ��ای صدای شکس��ته ات
ص��دا ری  بی��دا حماس��ه  آخری��ن  ای 

خ��دا ب��ا  بی��داد  تص��ادف  اولی��ن  وی 
چش��مان مس��ت ت��و به کج��ا می کش��د مرا

م��را می کش��د  ص��دا  خ��دای  و  می آی��ی 
بی��ا مس��تانه ام  گری��ه  ه��ای  ه��ای  ای 

بی��ا پرس��تاری ام  ب��ه  گل��و  در  بغ��ض  وی 
ک��ن زن��ده  ب��از  م��را  و  بی��ا  م��ن  آغ��از 

در ای��ن غ��روب س��رد دل��م را تو بن��ده کن
ای��ن را ب��دان که باز س��تاره شکس��ت و رفت

آمد به ش��وق دیدن تو مس��ت گش��ت و رفت
م��ن م��ی روم ولی ب��رای ت��و آش��فته ام بدان

چ��ون در صدای عش��ق ت��و بش��کفته ام بدان
ای��ن را ب��دان که از غم تو آس��مان ش��کافت

ای��ن نور عش��ق ب��ود که ب��ر بی ک��ران بتافت
دیش��ب ه��زار بار ناله زدم آس��مان گریس��ت

از ع��رش تا به حرمت کون و مکان گریس��ت
بازگ��رد اف��الک  گری��ه  پ��اس  ب��ه  امش��ب 

زگ��رد با اک  در ا ه  ر س��تا نی��ن  ز نا ی  ا
* * *

اگر بیایی
امش��ب از مفهوم مستی جرعه ای سر می کشم

فک��ر دی��دار ت��و را ت��ا م��رز ب��اور می کش��م
ای نگاه��ت س��بز، ای سرچش��مه آئینه ه��ا

گ��ر بیای��ی ب��ا ت��و از پاییزه��ا پر می کش��م
خ��وب من! ب��ا هم ق��راری داش��تیم آدینه ها

س��ال ها ط��رح نمی آی��ی ب��ه دفتر می کش��م
م��ن به قرب��ان قدم های��ت، تو برگ��رد و ببین

ج��ای قربان��ی گلوی��م را به خنجر می کش��م
قص��ه پ��رواز ت��و در آس��مان پیچیده اس��ت

باز امش��ب در هوایت بی نش��ان پر می کش��م
* * *

صبر بی قرار
ای ک��ه دریا پی��ش پایت خاکس��اری می کند

صب��ر ه��م در انتظ��ارت بی ق��راری می کن��د
بی تو می خش��کد لب��ان رود، ای باران عش��ق

عقد اش��ک و چش��م را نام تو ج��اری می کند
نیس��ت اندر س��ر هوای هیچ جا ج��ز کوی تو

می کن��د خان��ه داری  آنج��ا  ناکجاآب��اد، 
رخ��ت از  م��ن  دوری  س��ال های  تم��ام  در 

در حض��ور غیبت��ت دل داغ��داری می کن��د
ای تم��ام معنی ی��ک رود، اندر ی��ک »کویر«

گر نباشی بی تو خش��کی حکم جاری می کند
محسن بدره )کویر(

* * *
غایب حاضر

بی��ا روز،  م��را  بی ت��و  گ��ذرد  س��الی 
ج��ان س��وخت، ت��و ای ش��عله جانس��وز بیا

ن��ا جا م  صب��ر س��ه  کا ه  ش��د ی��ز  لبر
بی��ا دل اف��روز  ای  حاض��ر،  غای��ب  ای 

* * *
روزگار شکفتن

زم��ان نشس��ته کن��اری ب��ه انتظار ش��کفتن
کجاس��ت آن ک��ه بیای��د پر از بهار ش��کفتن؟

تم��ام وس��عت ب��اران! زمین بدون ت��و پژمرد!
جه��ان دوب��اره بروی��د ب��ه اعتب��ار ش��کفتن

قی��ام س��بز جوان��ه، در این زمانه گناه اس��ت
چ��ه وق��ت می رس��د از راه روزگار ش��کفتن؟

بی��ا ب��ه روح تماش��ا دوب��اره ب��ال دگ��ر ده
ش��کفتن کن��ار  بب��ر  را  آینه ه��ا  حض��ور 

تو ای ش��کوه حماس��ه بی��ا و معج��زه ای کن
به��ار می چک��د از زخ��م ذوالفق��ار ش��کفتن

رئیس جمه�ور  در جلس�ه ش�ورای عالی 
انق�اب فرهنگ�ی از دس�تگاه های مرتب�ط 
خواست که برای مقابله با »فروش پایان نامه« 

فعال شوند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور، عصر 
سه شنبه در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای 
عالی انقالب فرهنگی، پس از اس��تماع دیدگاه های 
اعضای این شورا درباره موضوعات مختلف فرهنگی، 
علمی و آموزشی، همچنین با انتقاد از آنچه که تحت 
عنوان »پایان نامه فروشی« و یا »کپی برداری متون 
علمی« از آن یاد می شود، گفت: شان علمی کشور 
به هیچ وجه نباید زیر عالمت س��وال قرار گیرد و 
لذا دستگاه های مرتبط باید برای مقابله با این گونه 

اقدامات فعال شوند.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از 
دیدگاهی که هر گونه ارتباط علمی اساتید با مراجع 
دانش��گاهی خارج را زمینه ساز جاسوسی می داند، 
بر توس��عه همکاری های علم��ی و بین المللی بین 
دانشگاه های کشور و دانشگاه های مطرح دنیا تاکید 
کرد و افزود: اعتقاد داریم باید ضمن رعایت دقیق 
مالحظات امنیت ملی، رفت وآمد علمی بین اساتید 
و دانش��جویان کشورمان با خارج و بالعکس وجود 
داش��ته باش��د و توجه کنیم که یکی از زمینه های 

توسعه منافع ملی، نفوذ علمی است.
در ادامه این جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
»سیاست  ها و ضوابط نام و نشان های ایرانی اسالمی« 

روحانی در جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی:

دستگاه  ها برای مقابله
 با »فروش پایان نامه« فعال شوند

م��ورد بحث و تبادل نظر اعضای ش��ورا قرار گرفت 
که بخش اهداف، سیاست  ها و همچنین بخشی از 
اقدامات در این زمینه پس از اصالحاتی به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و ادامه بررسی 
و تصویب آن به جلس��ه آتی ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی موکول شد.
همچنین س��ید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفراتی را  برای 
تصدی ریاس��ت دانش��گاه های علوم پزشکی البرز، 
ارومیه، کرمانشاه و بیرجند به اعضای شورای عالی 

انق��الب فرهنگی معرفی کرد ک��ه هر چهار گزینه 
پیش��نهادی موفق به کسب رأی اعتماد از اعضای 

شورا شدند.
 به گزارش تسنیم، همچنین محمدعلی نجفی 
سرپرس��ت وزارت علوم، تحقیق��ات نفراتی را برای 
تصدی ریاس��ت دانش��گاه های صنعتی امیرکبیر، 
صنعتی شریف، تربت حیدریه، بناب، دامغان، بوعلی 
سینا همدان، سمنان، لرستان و هرمزگان به اعضای 
شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد که همه 
موفق به کسب رأی اعتماد از اعضای شورا شدند.

کت�اب »نهج الباغه در بیانات مقام معظم رهبری« به 
مناس�بت دهه امامت و والیت ب�ا حضور آیت اهلل خزعلی 

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر رونمایی شد.
به گزارش فارس، کتاب »نهج البالغه در بیانات مقام معظم 
رهبری« از سوی بنیاد بین المللی غدیر با حضور آیت اهلل ابوالقاسم 
خزعلی دبیرکل بنیاد رونمایی شد. در این کتاب بیانات حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری در چهار بخش شامل کلیات، 
ویژگی های نهج البالغه، ضرورت ها، موضوعات و وظایف محققین و 
دانشمندان تنظیم و ارائه شده است. آیت اهلل خزعلی در این مراسم 
ضمن دعوت مردم به آش��نایی بیش��تر با غدیر و امیرالمؤمنین، 
گف��ت:  توجه ب��ه اهمیت نهج البالغه در معرف��ی چهره نورانی و 
ش��خصیت الهی حضرت امیر و بیانات آن حضرت درباره معارف 
الهی و پاس��خگویی به نیازهای بش��ر و ورود نهج البالغه به متن 
زندگی مردم، ضروری است و انتشار این کتاب در راستای همین 
ضرورت، ارزیابی می شود. وی با اشاره به اینکه مرحوم سیدرضی 
س��خنانی از امیرالمؤمنین را جمع آوری کرده است که عمدتاً از 
دید او نشان فصاحت و بالغت را داشته است، افزود: البته با این 
مبنا او حق داشته است، اما سخنان در مواردی ناقص شده است.

دبی��رکل بنی��اد بین المللی غدیر از تالش های س��یدصادق 
موسوی برای تألیف نهج البالغه و اضافه کردن بخش های حذف 
ش��ده تش��کر کرد و گفت: برخی از مواردی را که بنده در این 
مجموعه دیدم، خیلی عالی اس��ت. وی افزود: من بی واسطه و با 
واسطه از مرحوم عسکراوالدی شنیدم که امام فرمودند: من برای 
س��ه چیز آمدم، ایران را اسالمی کنم، دوم کشورهای اسالمی را 

بیدار کنم و سوم مقدمات ظهور را فراهم کنم.
آیت اهلل خزعلی بیان داش��ت: اینکه االن در کشورها صدای 
عدالت خواهی بلند شده است، امیدواریم که زمینه ای باشد، برای 
اینکه امام زم��ان بیایند، االن حتی در آمریکا صدای مردم بلند 
اس��ت، زیرا مردم تشنه عدالت هس��تند و امیدوارم اینها مقدمه 

ظهور باشد.

کتاب »نهج البالغه 
در بیانات مقام معظم رهبری« 

رونمایی شد

اهواز - خبرنگار کیهان:
 دوازدهمین اجاس بین المللی تجلیل از 
پیرغامان حسینی دیروز در سالن امام رضا 

شهرک نفت اهواز  برگزار شد.
  در مراس��م گش��ایش این اج��الس، آیت اهلل 
موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان، 
مقتدایی اس��تاندار، نمایندگان مردم اس��تان در 
مجل��س خبرگان رهبری، خانواده معظم ش��هدا، 
جمعی از مس��ئوالن لشکری و کشوری و بیش از 
850 نفر از مداحان، شاعران، نویسندگان، محققان، 
مستندسازان این عرصه، مرثیه سرایان، هنرمندان 
و پیشکس��وتان کش��ور و جمعی از فعاالن در این 
عرصه از 22 کشور از جمله آلمان، آلبانی، کلمبیا، 
تاجیکس��تان، نیجریه، عراق، کویت و هندوستان 
ش��رکت داشتند. دبیر اجرایی این اجالسیه هدف 
از برگزاری این اجالس دو روزه را معرفی و ترویج 
عشق به اباعبداهلل الحسین)ع( دانست و گفت: در 
این  اجالس عالوه بر تجلیل از برگزیدگان داخلی و 
خارجی، از مداحانی که سن آنها از 70 سال بیشتر 
است و خدمت40 ساله در مکتب امام حسین)ع( 
داشته اند به عنوان پیر غالم شناخته شده و از آنان 
تجلیل می شود. علی رحم علیزاده افزود: همچنین 
در اجالس بین المللی پیر غالمان حسینی، سبک 
مداحی »س��ه سنگ« خوزستان و مداحی صادق 

آهنگران رونمایی و ثبت می شود.
تاکن��ون 6 دوره از این اج��الس در تهران و 
5 دوره نیز در س��ایر اس��تان ها برگزار شده است 
که یازدهمین اجالس��یه بین المللی پیر غالمان 
حسینی س��ال گذشته در استان گلستان برگزار 
ش��د. دوازدهمین اج��الس بین المللی تجلیل از 
پیر غالمان حس��ینی ب��ه م��دت 2 روز در اهواز 

برگزار می شود.

در این دوره از اجالس 67 نفر مورد تجلیل قرار 
می گیرند که از این تعداد 15 پژوهش��گر و مداح 
بین  الملل��ی، 16 مداح و ذاکر از داخل کش��ور، 5 
هنرمند، فیلمساز، ناشر و شاعر، دو مداح جوان یک 
بانوی پژوهشگر و 18 نفر از مداحان، پژوهشگران 
و پیر غالمان خوزستانی هستند. متولیان آستان 
مقدس نجف، کربال، س��امرا، کاظمین و آس��تان 

قدس رضوی نیز در این اجالس حضور دارند.

برگزاری دوازدهمین اجاس بین المللی
 تجلیل از پیر غامان حسینی در اهواز

وزارت دف�اع چی�ن در گزارش�ی تاکی�د 
کرد: ایران امروز ب�ه موفقیت های زیادی در 
زمینه توسعه موشک های میان برد رسیده و 
می تواند تمامی پایگاه های آمریکا در منطقه 

خلیج فارس را هدف قرار دهد.
وزارت دفاع چین گزارش��ی از قابلیت موشکی 
ای��ران منتش��ر کرد ک��ه در آن ضم��ن تأکید بر 
تدافعی بودن راهب��رد نظامی ایران اعالم کرد که 
امروز، این کشور به موفقیت های زیادی در زمینه 
تولید موشک های میانبرد رسیده و اکنون تمامی 
پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس در 

برد موشک های ایران قرار دارد.
در این گزارش آمده است ایران هم اکنون بعد 
از ی��ک تالش 20 س��اله، قدرتمندترین زرادخانه 
موشکی خاورمیانه را دارد، مجموع انواع موشک های 
فعال این کشور بیش از یکهزار و 500 فروند است. 
حتی ژنرال ه��ای آمریکایی در ح��وزه فرماندهی 
مرکزی آمریکا مجبور به اعتراف ش��دند که شمار 

تس��لیحات بالستیکی ایران بسیار زیاد است و این 
قابلی��ت را دارد ت��ا در میدان های نبرد یک تهدید 

نظامی واقعی باشد.
در بخشی دیگر از این گزارش افزوده شده است 
بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ایران برنامه توسعه 
موشک بالستیک خود را آغاز کرد. ایران بعد از چند 
دهه پیش��رفت های مداوم، موشک های بالستیک 
»ش��هاب-3«، »فاتح-110« و »زلزال 2« و دیگر 
موشک های میانبرد با توانایی نفوذ، تحرک و دیگر 

قابلیت های کلیدی فنی را تولید کرد.
در ادامه این گزارش خاطر نش��ان ش��ده است 
ش��هاب 3 موشک بالستیک س��وخت مایع با برد 
یکه��زار و 280 کیلومتر ب��ا قابلیت حمل کالهک 
یکهزار و 158 کیلوگرم در سال 2003 وارد خدمت 
رسمی در نیروهای مسلح ایران شد. »شهاب 3« با 
قابلیت بازدارندگی می تواند به خاورمیانه و خلیج 
فارس برس��د. ایران به منظور مقابله با چالش های 
سامانه های ضدموش��ک آمریکا، »شهاب 3« ارتقا 

یافته را تولید کرد. موش��ک های »شهاب «3 ارتقا 
یافته می تواند به طرز موثری مانع استفاده از سامانه 
ضدموشکی برای رهگیری پارامترهای مداری شود 

و همچنین به طرز موثری قابلیت نفوذ باال دارد.
ب��ه گزارش فارس همچنی��ن در بخش پایانی 
این گزارش خاطرنش��ان شده است از آنجایی که 
موشک های سری »شهاب 3« از فناوری پرواز تک 
مرحله ای استفاده می کنند، برد آنها محدود است. 
ایران به منظور تقویت برد موشک ، فناوری نیروی 
محرکه پ��رواز دو مرحله ای را مورد بررس��ی قرار 
داد. »فاتح 110« در مرحله اول از س��وخت مایع 
استفاده می کند و در مرحله دوم از سوخت جامد 
اس��تفاده می کند و همین امر برد آن را به 2000 
کیلومتر افزایش داده است. ایران در سال 2009، 
با موفقیت موشک های »زلزال 2« با سوخت جامد 
را مورد آزمایش قرار داد. زمان آماده س��ازی برای 
پرتاب این موش��ک 30 دقیقه ب��ود و دقت آن به 

350 متر ارتقا یافت.

ایران و ویتنام با هدف گس�ترش همکاریهای دو 
کشور بویژه در عرصه های اقتصادی و فرهنگی، چهار 

سند همکاری امضا کردند. 
این اس��ناد همکاری در جریان سفر سه روزه »انگوان 
خوان فوک« معاون اول نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی 

ویتنام به تهران امضا شد. 
مراس��م امضای این اس��ناد در پی نشس��ت مش��ترک 
مقامهای عالیرتبه دو کش��ور و با حضور معاون اول نخست 
وزی��ر ویتنام و معاون اجرایی رئیس جمهوری، در مجموعه 

فرهنگی- تاریخی سعدآباد انجام شد. 
یادداش��ت تفاه��م همکاریهای علمی، آموزش��ی و 
تحقیقاتی می��ان ایران و ویتنام به امضای وزرای علوم و 
فناوری دو کشور رسید و قرارداد اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف را نیز رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
و مع��اون وزی��ر مالیات ویتنام امضا کردن��د. موافقتنامه 
همکاریهای گمرکی و کمک متقابل اداری در موضوعات 
گمرکی هم به امضای رئیس کل گمرک ایران و مدیر کل 
گمرک ویتنام رس��ید.  صورتجلسه اولین نشست کمیته 
مش��ترک کاری درخصوص توسعه تجارت و تبادل کاال 
را نیز رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر 

کشاورزی ویتنام تایید و امضا کردند. 
به گزارش ایس��نا  محمد شریعتمداری معاون اجرایی 
رئیس جمه��ور پس از امضای چهار س��ند همکاری میان 
ایران و ویتنام به خبرنگاران گفت: در جریان این سفر موفق 
ش��دیم قدم های موثر و مثبتی در راستای توسعه روابط دو 
کش��ور برداریم که منتج به امضای 4 س��ند مهم همکاری 
شد و یک س��ند مهم میان بخش های خصوصی دو کشور 
امضا می شود که این اسناد زمینه همکاریهای آتی را بیش 

از پیش فراهم می کنند.  
 وی افزود: در این سفر دو طرف تصمیم گرفتند که در 
یک برنامه زمان بندی شده حجم مبادالت دو کشور را ابتدا 
ب��ه رقم 500 میلیون دالر و پ��س از آن به رقم های باالتر 
افزایش دهند و همچنین توافق کردند از گسترش فعالیتها و 
همکاریهای دو جانبه در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی، 
گردش��گری، زیربنایی بهداشت و درمان، علم و فن آوری و 

تبادل کاال به صورت جدی حمایت کنند. 
انگوان خوان فوک معاون اول نخس��ت وزیر ویتنام نیز 
در این نشس��ت خبری با بیان اینکه از مشاهده زیبایی ها و 
پیش��رفتهای ایران خشنود شده اس��ت به هدف سفر خود 
به تهران برای گس��ترش هر چه بیش��تر روابط اشاره کرد 
و گف��ت: دو طرف توافق کردن��د در زمینه های نفت و گاز، 
علمی و فنآوری و گردشگری همکاری های خود را بیش از 

پیش گسترش دهند. 

تهران و هانوی
 4 سند همکاری امضا کردند

گزارش وزارت دفاع چین ؛
پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج  فارس

 در دسترس موشک های میان برد ایرانی است

سخنگوی دولت:

وام مسکن کان شهرها 50 میلیون شد
سخنگوی دولت از افزایش وام مسکن در 
کانشهر ها به 50 میلیون، در مراکز استان  ها و 
دارای جمعیت باالی ۲00 هزار نفر به ۴0 میلیون 

و سایر شهر ها ۳0 میلیون تومان خبر داد
به گزارش تسنیم پس از آنکه هیئت وزیران روز 
چهارشنبه در جلس��ه ای به ریاست حجت االسالم 
حس��ن روحانی رئیس جمهور کش��ورمان تشکیل 
جلس��ه داد ؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤاالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
نوبخت با اش��اره به افزایش سقف تسهیالت در 
کش��ور، گفت: هم س��قف وام باال رفته و هم ارزان 
شده و مابه التفاوت آن را خود دولت باید تامین کند.

افزایش وام مسکن
وی از افزایش وام مس��کن در کالنشهر ها به 50 
میلیون، در مراکز اس��تان  ها و دارای جمعیت باالی 
200 هزار نفر به 40 میلیون و س��ایر ش��هر ها 30 
میلیون تومان خبر داد و افزود: به این ترتیب افزایش 
س��قف تس��هیالت این امکان را فراهم می کند که 
افراد متقاضی با اولویت هایی که گفته شده، بتوانند 
نسبت به تامین مسکن اقدام کنند. این وام  ها متوجه 

زوج های جوان و اقشار کم درآمد است.
نوبخت خاطرنشان کرد: عالوه بر موارد اعالم شده 
برای کس��انی که قصد بازسازی بافت های فرسوده 
دارند مبلغی را ب��رای وام اختصاص داده ایم که در 
کالنشهر ها تا 20 میلیون شهرهای باالی 200 هزار 

جمعیت 15 میلیون تومان و سایر شهر ها 10 میلیون 
تومان در نظر گرفته می شود.

تا انتهای برنامه ششم جمعا 
یک میلیون و هشتصد هزار 
واحد مسکونی احداث می شود

وی افزود: به مدت 5 تا 6 س��ال هرساله 300هزار 
مورد و جمعا یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی 
تا انتهای برنامه ششم احداث می شود. مجموعه اقدامات 
دولت در جهت س��اخت  و  س��ازهای مسکن به فضای 
اقتصادی کشور کمک می کند تا دولت سیاست خروج 

از رکود را با سرعت بیشتری دنبال کند.
تصویب الیحه استماک
 و اجاره اتباع خارجی

نوبخت تصویب الیحه اس��تمالک و اجاره اتباع 
خارجی در کش��ور را از دیگر مصوبات دولت عنوان 
کرد و گفت: این مصوبه آماده ارسال به مجلس شد. 
با این کار می خواهیم امکان حضور سرمایه گذاران 

خارجی را در کشور فراهم کنیم.
سخنگوی دولت از اختصاص مبلغ 55 میلیارد 
تومان در خصوص محیط زیس��ت ب��رای مقابله با 
پدیده گرد و غبار و خشکس��الی و احیای دریاچه  ها 
خبر داد. نوبخت در ادامه و در پاس��خ به سوالی در 
خصوص ابهامات بوجود آمده در خصوص آلوده بودن 
بنزین های تولید داخل، با یادآوری توضیحات خود 
در جلسه گذشته هیئت دولت با خبرنگاران گفت: 
در جلسه گذشته از سوی دو رسانه نسیم و دانشجو 

دو س��وال در خصوص گزارش کمیسیون بهداشت 
مجلس مبنی بر آلوده ب��ودن بنزین های یورو 4 یا 
همان بنزین های وارداتی س��وال شد که من پاسخ 
دادم این بنزین  ها آلوده نیس��ت که اگر بود جلوی 
توزی��ع آن را می گرفتیم. پس توضیح من در رابطه 
با آلودگی بنزین های پتروشیمی نبود و من آلودگی 

بنزین های یورو 4 را نفی کردم. 
وی ب��ا انتقاد از انتش��ار این خبر کذب در یکی 
از رس��انه های مطرح کش��ور، ابراز داش��ت: حال ما 
هر چقدر که توضیح دادیم این خبر اش��تباه است، 
آن ه��ا مصر بر همان خبر غل��ط بودند و امیدواریم 
در این جلسه اطالع رسانی درستی در خصوص آن 

صورت گیرد.
قطع یقین تا رفع آلودگی بنزین های 

پتروشیمی اجازه توزیع آن را  نخواهیم داد
نوبخت تصریح کرد: در جلس��ه آینده از سرکار 
خان��م دکتر ابتکار و مهندس زنگنه دعوت خواهیم 
کرد تا جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه دهند. 
ام��ا قطع یقی��ن دولت تا رفع آلودگ��ی بنزین های 
پتروش��یمی اج��ازه توزیع آن را نخواه��د داد. وی 
همچنین از افزایش تسهیالت در 5 ماهه اول سال 
نسبت به 5 ماهه سال 92 خبر داد وخاطر نشان کرد: 
تسهیالت در 5 ماهه اول سال نسبت به 5 ماهه اول 
در س��ال 92، 40 درصد افزایش پیدا کرده و 160 
ه��زار میلیارد تومان داده ایم که بیش از 59 درصد 
این تسهیالت به شکل سرمایه در گردش بوده است.

مراس�م بدرقه جمیله بوپاش�ا، بانوي مبارز 
الجزایري که چند روزي را میهمان رسانه ملي در 
ایران بود، با حضور جمعي از مدیران صدا وسیما 

برگزار شد.
جمیله بوپاش��ا در مراسم بدرقه اي که رسانه ملي 
ب��راي وي برگزار کرد ضمن تش��کر از میهمان نوازي 
مدی��ران صدا و س��یما، مردم و مس��ئوالن جمهوري 
اس��المي از پاي بندي مردم ای��ران به نظام جمهوري 

اسالمي، قدرداني کرد.
وي گف��ت: در کن��ار میهمان ن��وازي و رفتار گرم 
ایرانی��ان، ایران به وی��ژه تهران را بس��یار زیبا دیدم  
و پیش��رفت هاي علم��ي و فني در این کش��ور کامال 

مشهود است.
وي ب��ه مالقات هایي که با زنان فرهیخته و مبارز 
ایران داش��ت اش��اره کرد و گفت: زن��ان ایراني مانند 
زنان مبارز الجزایر در دوران انقالب و جنگ، مبارزات 
ارزشمندي را در برابر ظالمان داشته اند که مرور این 

مبارزات براي من جالب توجه بود.
وي احساسش از زیارت بارگاه امام رضا )ع( را بیان 
ک��رد و گفت: در این زیارت حاالت معنوي خاصي به 
من دست داد که در پي آن از اطمینان خاطر و آرامش 

وصف ناپذیري برخوردار شدم.
خانم بوپاشا افزود: رسانه هاي غربي تالش مي کنند 
واقعیات جمهوري اسالمي را به گونه اي دیگر منعکس 
کنند، اما در این سفر از نزدیک با واقعیت هاي انقالب 
اسالمي آشنا ش��دم و دریافتم تا چه حد هجمه هاي 
تبلیغي علیه این کشور در رسانه هاي غربي وجود دارد.

وي در پایان این سفر براي مردم و مسئوالن ایراني 
شادکامي و موفقیت آرزو کرد.

بدرقه جمیله بوپاشا برگزار شد
بانوی مبارز الجزایر
 از پاي بندي ایرانیان

 به ارزش هاي انقالبی تجلیل کرد


