
اخبار كشور

رهبر معظم انقالب: جنگ نرم، صحنه رویارویی دروغ های بزرگ 
با واقعیت های تردیدناپذیر است.

اخبار ادبی و هنری
جوابیه وزارت ارشاد و پاسخ کیهان

در پــی درج خبری با عنوان »آقای وزیر ارشــاد! مدیــر دو تابعیتی خود را 
بشناســید« در تاریخ 23 اردیبهشــت 97 در بخش اخبار ادبی هنری روزنامه 
کیهان، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی جوابیه ای را صادر کرد 

که به این شرح است:
»از آنجا که یکی از رویکردهای اصلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، انتصاب 
افراد شایســته در سطوح مختلف مدیریتی است، پیش از انتصاب افراد و اعطای 
حکــم، از مراجع ذی صاح درخصوص افراد اســتعام گرفته و پس از تأیید این 
مراجع، مراحل بعدی صدور حکم طی می شود. ضمن اعام اینکه در حال حاضر 
هیچ فرد دو تابعیتی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی فعالیت ندارد، در مورد 
مدیر ادعایی مذکور در خبر روزنامه کیهان تأکید می شود این روند رعایت شده 
و فرد مورد نظر فاقد تابعیت مضاعف اســت. لذا انتصاب فرد مذکور منع قانونی 

نداشته است.«
توضیح کیهان:

ضمن تشــکر از جوابیه روابط عمومی وزارت ارشاد به آگاهی آن 
وزارتخانه می رســاند که خبر کیهان درباره مدیر دو تابعیتی ارشــاد 
صحت دارد و تنها کافی است که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از حراست اداره ارشاد استان فارس تقاضای استعالم بابت احضار قبلی 

همین مدیر به حراست را ارائه کند.
مسابقات هنری همچنان در خدمت اسرائیل

مسابقات یوروویژن که شصت و سومین دوره اش را در لیسبون پرتقال برگزار 
کرد، در مراسم پایانی خود محفلی برای تبلیغ رسانه ای رژیم صهیونیستی شد. 

این در شرایطی است که در آستانه روز نکبت و تاسیس رژیم صهیونیستی، 
این رژیم در انزوای جهانی شــدید و عمیق ترین بحران های دوران خود، دســت 
و پــا می زند و بیش از هر زمان نیاز به تبلیغات رســانه ای چشــمگیری دارد تا 
بتوانــد آخرین نفس های خود را ولــو اندکی طوالنی تر کند، خصوصا با توجه به 
سرکوب گسترده اخیر راهپیمایی فلسطینیان که هنوز ادامه دارد و برای این امر 
چه وســیله ای تاثیرگذارتر از رسانه ها و مراسم به اصطاح هنری مانند اسکار و 

جشنواره کن و ... 
از همین روست که سال گذشته جشنواره کن مکان تبلیغات اسرائیل برای 
پنجاهمین سال اشــغال بیت المقدس شد و مراسم اســکار در انحصار فیلم های 
صهیونیســتی قرار گرفت و حاال در اوج بحران مشروعیت رژیم جعلی اسرائیل 
جایزه نخســت »یوروویژن« به یک خواننده اســرائیلی داده شد تا سرپوشی بر 

قتل عام معترضان فلسطینی باشد.
کیهان در نخستین رزمواره مدافعان حرم 

برگزیده شد
آئین اختتامیه نخســتین »رزمواره مدافعان حرم« عصر روز دوشــنبه، 24 
اردیبهشت  با حضور سردار ســرتیپ بهمن کارگر رئیس  بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقاب اسامی و دفاع 

مقدس و جمعی دیگر از ایثارگران و خانواده شهدا برگزار شد.
در این مراســم، برگزیدگان در بخش های مختلف رسانه ای و هنری معرفی 
و تقدیر شــدند که گزارشی از کیهان نیز برگزیده شــد. گزارش »حماسه دهه 
هفتادی ها« نوشــته مهسا شمس کائی که پنجم شــهریور در صفحه فرهنگ 
مقاومت روزنامه کیهان منتشر شده بود، رتبه سوم بخش گزارش خبری نخستین 

رزمواره مدافعان حرم را کسب کرد.
همچنیــن ابراهیم حاتمی کیا به خاطر فیلم ســینمایی »به وقت شــام«، 
سیروس مقدم به خاطر سریال تلویزیونی »پایتخت 5« و سید حسام الدین سراج 

خواننده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
خانواده های شــهدای مدافع حرم در ادامه این مراســم به این شرح تجلیل 
شــدند: خانواده شهید تیپ زینبیون محمدحســین رضوی، خانوده شهید تیپ 
حیدریون عراق حمید تقوی، خانواده شهید فاطمیون غفور و مصطفی جعفری، 
خانواده شهید سپاه جمهوری اســامی ایران عبداهلل اسکندری، خانواده شهید 
بسیجی محمود مراد اســکندری، خانواده شهید رسانه محسن خزایی، خانواده 

شهید اهل تسنن اسماعیل شکاعی پور و خانواده شهید ارتش حسین همتی.
قربانگاهی جدید برای سفارتخانه 

یا معبد آقای ترامپ
یک نویســنده، از قربانی شدن فلســطینیان برای انتقال سفارت آمریکا به 

بیت المقدس نوشت.
حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز در یادداشتی که در اختیار کیهان 
قرار داد نوشــته است: »امروز فلسطینیان دوباره به دلیلی بسیار تکراری و ساده 
به خاک و خون کشــیده شــدند، در تظاهراتی علیه غصب دوباره سرزمینشان، 
این دفعه به دســت ترامپ.کم کم ما نیز به بهانــه دعواهای داخلی یادمان رفته 
که همین شــورای امنیت و ســازمان ملل همیشه چک سفیدامضا گرفته از بن 
ســلمان نیز در تمامی قطعنامه هایشان شهر بیت المقدس را حداقل روی کاغذ، 
جزو سرزمین های  اشغال  شده می دانند و همه جهانیان نیز هیچ حق قانونی برای 
انتقال سفارتخانه آمریکا به این شهر قائل نیستند. فقط دیروز)پریروز( بیش از 55 
فلسطینی بی ساح در بزرگ ترین و طوالنی ترین محاصره انسانی تاریخ جهان در 
مرز غزه ســاخی و کشتار شده و بیش از 27۰۰ فلسطینی دیگر مجروح شدند 
که 9 تن از آنان خبرنگار هســتند.بله شاید برای جشن فتح و موفقیت نتانیاهو 
به نسبت دفعات قبل آمار کوچکی باشد ریختن این تعداد خون قربانی، به پای 

افتتاح سفارتخانه یا معبد جدید آقای ترامپ در این شهر.«
مدیر تولید اشرف: آیا این دموکراسی است؟!

بهمن فرمان آرا نســبت به عدم مجوز خروج از کشور برای جعفر پناهی به 
خاطر حضور فیلمش در جشنواره فیلم کن اعتراض کرد و گفت:

»... چه شــرم آور اســت که در جایی زندگی می کنیم که فیلمســاز بزرگ 
مملکتمان اجازه رفتن به جشــنواره مهمی مثل کن که فیلم او را نشان می دهد 

ندارد. این دموکراسی است؟«
فرمان آرا بدون آنکه به حکم قانونی پناهی مبنی بر 2۰ ســال محرومیت از 
فیلمسازی  اشاره کند )علی رغم اینکه وی طی همین سال ها 4 فیلم ساخته و به 
جشنواره های خارجی هم فرستاده!( توضیح نمی دهد چرا در زمانی که وی مدیر 
تولید  اشــرف پهلوی بود، محکومین و متهمین قضایی نه تنها حق فیلمسازی 

نداشتند بلکه به آنها حق زندگی هم داده نمی شد! 
چــرا در آمریکایی که این جنــاب مفتخر به تابعیتش بــوده و آن را مهد 
دمکراســی می دانند، پس از گذشــتن حدود 4۰ ســال از حکم قضایی رومن 
پوالنســکی، فیلمساز معروف، به وی اجازه حضور در مراسم اسکار برای دریافت 

جایزه بهترین کارگردانی داده نشد؟! 
اما فرمان آرا باید این پرســش نســل امروز را هم توضیح دهد که آیا اجازه 
آزاد چرخیدن و اظهار نظر کردن و فیلمســازی به وی و عدم محاکمه ایشــان 
کــه در بدتریــن روزگار این ملت یعنی دوران ستم شــاهی، مدیر تولید یکی از 
تبهکارترین عناصر آن رژیم یعنی  اشــرف پهلوی بوده و برخی از مستهجن ترین 
آثار به اصطاح ســینمایی مانند »در امتداد شب« را ساخته که موجب انحراف 

ذهنی نسل جوان شد، خیانت به دموکراسی نیست؟!

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

وجوب روزه بر مؤمنین 
جهت رسیدن به تقوا

»ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته 
شده )واجب شــده( همان گونه که بر کسانی که 
قبل از شما بودند، نوشته شد، تا پرهیزکار شوید.«
البقره- 183

در نشست مشترک ایران، روسیه و ترکیه در آستانه توافق شد
نشست عالی بین المللی درباره سوریه
 ژوئیه 2018 در سوچی برگزار می شود

مذاکره کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در نهمین نشست روند 
آستانه توافق کردند که نشســت عالی بین المللی درباره سوریه ژوئیه 

2018 در سوچی برگزار شود.
به گزارش فارس، مذاکره کنندگان ارشــد ایران، روسیه و ترکیه سه کشور 
ضامن روند آستانه )ضامنان رعایت رژیم آتش بس در جمهوری عربی سوریه( در 

پایان نهمین نشست خود در آستانه بیانیه  مشترکی را در 9 بند صادر کردند.
در بند یک این بیانیه مشــترک آمده اســت: مجددا بــر پایبندی خود بر 
حاکمیت، استقال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند؛ همگان باید به 
این اصول احترام گذاشــته، از هرگونه اقدامی که ناقض آنها بوده یا دستاوردهای 

فرمت آستانه را تضعیف کند اجتناب ورزند.
این بیانیه مشــترک می افزاید: بر اهمیت اجرای یادداشــت تفاهم مورخ 4 
می 2۰۱7 مبنی بر ایجاد مناطق کاهش تنش در جمهوری عربی ســوریه و نیز 
دیگر توافقات حاصل شــده در چارچوب فرمت آســتانه تأکید کردند. تحوالت 
وضعیت میدانی پس از گذشــت یک ســال از امضای یادداشــت تفاهم را مورد 

توجه قرار دادند.
در این بیانیه همچنین تصریح شــده اســت : بر اهمیت کلیدی نقشی که 
نواحی کاهش تنش در حفظ رژیم آتش بس، کاهش خشونت در عرصه میدانی 
و پایدارســازی وضعیت کلی در سوریه ایفا می کنند تأکید کردند. ضامنان تأکید 
ورزیدنــد که ایجاد این مناطق اقدامی موقتی اســت که تحت هیچ شــرایطی 

حاکمیت، استقال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را تضعیف نخواهد کرد.
در بندهای بعدی این بیانیه مشترک بر موارد زیر تصریح شده است؛ 

- بر عزم خود مبنی بر ادامه مبارزه با تروریســم در سوریه به منظور نابودی 
نهایی داعــش، جبهة النصره و دیگر افراد، گروه ها، تشــکل ها و موجودیت های 
وابســته به القاعده یا داعش که از سوی شــورای امنیت سازمان ملل شناسایی 

شده اند تأکید کردند.
- از برگزاری دومین نشست کارگروه آزادی بازداشت شدگان/ ربود ه شدگان و 
تحویل اجساد و شناسایی مفقودان توسط نمایندگان سه کشور ضامن با مشارکت 
کارشناسان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ استقبال کردند. ضامنان 
به گزارش پیشــرفت این کارگروه توجه ویژه مبذول داشــته، بر ضرورت ادامه 
تاش های مشترک به منظور ایجاد اعتماد بین طرف های درگیر در سوریه تأکید 
کردند. آنها توافق کردند که نشست بعدی این کارگروه در ژوئن 2۰۱۸ در آنکارا 

برگزار شود.
- با رهنمود گرفتن از مفاد قطعنامه 2254 شــورای امنیت ســازمان ملل، 
بر عزم خود مبنی بر ادامه تاش های مشــترک با هدف پیشــبرد فرآیند حل و 
فصل سیاسی، از طریق تسهیل اجرای توصیه های کنگره گفت وگوی ملی سوریه 
در ســوچی تأکید کردند؛ در همین راستا، ضامنان توافق کردند که رایزنی های 
مشترک نمایندگان بلندپایه خود را با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور 
ســوریه و با طرف های سوری به منظور ایجاد شرایطی برای تسهیل آغاز هر چه 
زودتر کار کمیته  قانون اساســی در ژنو برگزار و این قبیل نشســت ها را به طور 

منظم پیگیری کنند.
- تصمیم گرفتند نشست عالی بین المللی بعدی درباره سوریه را در سوچی 

ژوئیه 2۰۱۸ در شهر سوچی برگزار کنند.

برگزاری تجمع حمایت از فلسطین 
در حرم امام رضا)ع(

جمعی از زائــران و مجاوران با تجمــع در رواق امام خمینی حرم 
امام رضا با عنوان نماز را در قدس می خوانیم انتقال ســفارت آمریکا به 

بیت المقدس را محکوم و از فلسطینیان حمایت کردند.
به گزارش ایرنــا عضو مجلس خبرگان رهبری در ایــن تجمع گفت: رژیم 
صهیونیستی به بهانه حرکت دینی حول محور ستاره داوود، در یک جنگ شش 
روزه صحرای ســینا در مصر، بلندیهای جوالن در ســوریه و بخشــی از اردن را 

تصاحب کرد. 
آیت اهلل محمد هادی عبد خدایی افزود: با پیروزی انقاب اسامی به رهبری 
امام خمینی)ره( نخســتین حمایت از فلســطین و دعوت مســلمانان جهان به 
حمایت از فلســطین و نجات بیت المقدس آغاز شــد و مسلمانهای جهان بیدار 

شدند.
وی اظهار کرد: در لبنان نیز به برکت انقاب ایران حزب اهلل بوجود آمد که در 
انتخابات اخیر هم پیروزی مهمی کسب کرد. وی گفت: پیروزی حزب اهلل، پیروزی 

ما و خط مقدم جبهه مقاومت و شکست آمریکاست. 
آیت اهلل عبد خدایی افزود: فلســطین قبله اول ماســت و باید با تمام توان از 
آن دفاع کنیم. در این مراســم شرکت کنندگان با صدور بیانیه ای انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس را محکوم کردند. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: 
انقاب اســامی 4۰ سال است که فلســطین را در صدر مسائل خود قرار داده 
و در بدترین شــرایط هم آن را فراموش نکرده است. این بیانیه با محکوم کردن 
جنگ افروزی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و بی تفاوتی سازمان های 
بین المللی می افزاید: رهبر معظم انقاب با درایت قرآنی خویش، فلسطین را در 
رأس مسائل امت اســام معرفی کرده و تمام بحران  آفرینی  ها را به نیت آسوده 

ماندن رژیم صهیونیستی و محو قضیه فلسطین از افکار جهانی دانستند. 

در آئین رونمایی از اقدامات مرکز فناوری اطالعات آستان قدس رضوی
حجت االسالم  رئیسی: پیام رسان های داخلی باید 

آغازی برای حرکت عظیم در فضای مجازی باشند
دستاوردهای مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی آستان قدس 
رضوی امروز طی مراسمی با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی 

شد.
حجت االســام  والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در آئین رونمایی از اقدامات 
مرکز فناوری اطاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی با بیان اینکه تسهیل 
شــرایط زیارت زائران بارگاه قدس رضوی یکی از مهم ترین رســالت های آستان 
قدس رضوی است اظهار داشت: آســتان قدس رضوی تاش دارد با استفاده از 
تکنولوژی روز و ظرفیت فضای مجازی شــرایط توزیع عادالنه امکانات و تشرف 
راحت تر زائران را فراهم آورد و در این راه نیازمند همکاری و همراهی مســئوالن 

و دستگاه های ذی صاح هستیم.
وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در مرکز فناوری اطاعات و فضای مجازی 
آستان قدس رضوی برای خدمت رسانی به زائر در جهت فراهم آوری شرایط یک 

زیارت دلنشین انجام شده است.
عضو مجمع تشــخیص مصلح نظام گفت: امروز با همکاری نیروهای جوان، 
متخصص، متعهد و مؤمن توانســته ایم بســیاری از امور اداری و درون سازمانی 

آستان قدس رضوی را مبتنی بر فناوری های نوین ساماندهی کنیم.
نباید در بستر اطاعاتی و ارتباطی فضای مجازی منفعانه رفتار کنیم 

رئیسی گفت: اگر چه غرب آغازگر در فضای مجازی بوده اما ما نیز باید در این 
فضا نقش آفرین باشیم، نباید در بستر اطاعاتی و ارتباطی فضای مجازی منفعانه 

رفتار کنیم تا دیگران برای ما برنامه ریزی کنند و بستر فراهم سازند.
وی با تأکید بر اینکه جوانان با استعداد و متخصص ایرانی می توانند در توسعه 
و ارتقای فضای مجازی سهیم باشند، ابراز کرد: در حوزه فضای مجازی و جهان 
شبکه ای باید گام های مؤثرتری برداشته شود و مردم و نظام مقدس اسامی باید 

سهم جدی از این فضا در سطح جهان داشته باشند.
وی گفت: پیام رسان های داخلی باید یک آغاز برای حرکتی عظیم در حوزه 
فضای مجازی و فناوری اطاعات باشــند، نباید به برخورداری از چند پیام رسان 
بســنده شود بلکه باید حوزه نفوذ خود را در بخش ها و جنبه های مختلف فضای 

منبع: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران WWW.geophysics.ut.ac.irمجازی توسعه و ارتقا بخشیم.

اردیبهشتایام هفته
اذان رمضانخرداد

صبح
طلوع 
آفتاب

اذان 
ظهر

اذان 
مغرب

نیمه شب 
شرعی

2714/195/5813/0120/240/11پنج شنبه

2824/185/5713/0120/250/11جمعه

2934/175/5713/0120/260/11شنبه

3044/165/5613/0120/270/11یک شنبه

3154/155/5513/0120/270/11دوشنبه

164/145/5513/0120/280/10 خردادسه شنبه

274/135/5413/0120/290/10چهارشنبه

384/125/5313/0120/300/10پنج شنبه

494/115/5313/0120/310/10جمعه

5104/115/5213/0120/310/10شنبه

6114/105/5213/0120/320/10یک شنبه

7124/095/5113/0220/330/10دوشنبه

8134/085/5113/0220/330/10سه شنبه

9144/075/5113/0220/340/10چهارشنبه

10154/075/5013/0220/350/10پنج شنبه

11164/065/5013/0220/360/10جمعه

12174/065/5013/0220/360/10شنبه

13184/055/4913/0220/370/10یک شنبه

14194/055/4913/0320/370/10دوشنبه

15204/045/4913/0320/380/10سه شنبه

16214/045/4913/0320/390/10چهارشنبه

17224/035/4813/0320/390/10پنج شنبه

18234/035/4813/0320/400/11جمعه

19244/035/4813/0420/400/11شنبه

20254/025/4813/0420/410/11یک شنبه

21264/025/4813/0420/410/11دوشنبه

22274/025/4813/0420/420/11سه شنبه

23284/025/4813/0420/420/11چهارشنبه

24294/025/4813/0520/430/11پنج شنبه

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹- شهر تهران

صفحه 3
چهار شنبه 2۶ اردیبهشت 13۹۷

2۹ شعبان 143۹ - شماره 21۹0۷

رئیس جمهور کشــورمان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به حمایت های خــود از دولت و ملت لبنان برای 
مقاومت در برابــر گروه های تروریســتی و اقدامات 

تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، حسن 
روحانی رئیس جمهور کشــورمان روز سه شنبه هنگام دریافت 
استوار نامه حسن عباس سفیر جدید لبنان در تهران، با  اشاره 
به اهمیت حفظ امنیت و ثبات لبنان به عنوان یک کشور بسیار 
مهم خاورمیانه گفت: جمهوری اسامی ایران به حمایت های 
خــود از دولت و ملت لبنان بــرای مقاومت در برابر گروه های 
تروریســتی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیســتی ادامه 

خواهد داد.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از همزیستی مسالمت آمیز 
پیروان ادیان و مذاهب مختلف در لبنان، انتخابات اخیر در این 
کشور را نشــان دیگری از اداره لبنان براساس مردمساالری و 

نظر مردم دانست و گفت: امیدواریم این انتخابات، وحدت در 
لبنان را بیش از پیش تقویت، روند شــکوفایی اقتصادی این 

کشور را فراهم و روابط تهران – بیروت را مستحکم تر سازد.
»حسن عباس« ســفیر جدید لبنان در تهران نیز در این 
دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور، تاکید کرد که 
لبنان مصمم است روابط خود را با جمهوری اسامی ایران در 

همه زمینه ها گسترش و توسعه دهد.
رئیس جمهور همچنین هنگام دریافت اســتوارنامه سفیر 
جدید اکردیته استونی، با  اشاره به روابط دوستانه و صمیمانه 
ایران و اســتونی، گفت: جمهوری اسامی ایران آماده توسعه 
همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین با استونی است.

روحانی از سوی دیگر هنگام دریافت استوارنامه »همیش 
مک مستر« سفیر جدید نیوزیلند گفت: خروج دولت آمریکا از 
توافق برجام و انتقال سفارتخانه اش به قدس شریف دو  اشتباه 

بزرگ و تاریخی واشنگتن است.

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید لبنان:

ایران به حمایت های خود از دولت و ملت لبنان
در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه می دهد

فرمانده کل سپاه گفت: ســپاه پاسداران  انقالب 
اسالمی مکتبی، والیی و مردمی بودن نیروها را محور 

و هدف حرکت خود قرار داده است.
سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل  سپاه پاسداران 
انقاب اســامی دیروز سه شــنبه، )25 اردیبهشت( در آئین 
افتتاح مرکز تخصصی دندانپزشکی بیمارستان بقیه ًْاهلل که در 
محل این بیمارســتان برگزار شد گفت: این بیمارستان به این 
جهت اهمیت دارد که اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی 
محسوب می شود و آنطور که رئیس بیمارستان بقیه ًْاهلل گفتند، 
چهارمین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در جهان پس از 

آمریکا انگلیس و کره جنوبی است.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: توجه ســپاه به خدمات 
درمانی به این دلیل اســت که سپاه ســازمانی انسان محور و 
نه تجهیزات محور اســت؛ ســازمان های نظامی دیگر دنیا اگر 
قدرتــی دارند محوریت آن به دلیل بهره گیری فناوری نظامی 
و قدرتشان اســت، اما سپاه پاســداران که نیرویی فرهنگی، 
سیاسی، امنیتی و نظامی است، ایجاب می کند بیش از گذشته 
نســبت به نیروی انسانی توجه داشــته و محوریت سازمانی 
 خود را بیش از گذشــته در رابطه با نیروی انســانی گسترش 

دهد.
سرلشــکر جعفری با اشــاره به ویژگی های ســپاه گفت: 
انقابی بودن، مردمــی بودن و خدمت به مردم از ویژگی های 
سپاه است؛ لذا سپاه پاســداران ویژگی هایی از جمله مکتبی 
بودن، والیــی بودن و مردمی بودن نیروهــا را محور و هدف 

حرکت خود قرار داده است.

سرلشکر جعفری:

سپاه پاسداران مکتبی و مردمی بودن را هدف حركت خود قرار داده است

وی افــزود: چالش هایــی که ما در حفــظ این ویژگی ها 
داریم؛ الگوگیری و تقلید از سیستم های رایج در داخل کشور 
و دنیاســت. این موضوع اشتباه است که ما در بحث نظامی از 
کشورهای دیگر الگو بگیریم، زیرا سپاه پیش از اینکه سازمانی 

نظامی باشد، سازمانی مردمی است. 
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه ارائه خدمات ما در مراکز 
پزشکی وابسته به ســپاه باید نمونه و درجه یک باشد، گفت: 
اولویت ما در سپاه، نباید منافع اقتصادی و درآمدزایی باشد و 
نباید الگوی ما ســازمان ها و شرکت های خصوصی باشند که 

نگاه آنها تنها کسب منافع مالی بیشتر است. 
وی افزود: هنر ما این اســت که سعی داریم خدماتمان به 

مردم ارزان و تا حد ممکن باکیفیت باشد. همچنین وظیفه و 
هدف دیگر مرکز آموزشــی ما در بیمارستان بقیه ًْاهلل، تربیت 

کادر ارزشی و متخصص است.
کشورهای خائن منطقه 

در ظلم آمریکا و رژیم صهیونیستی شریکند
سرلشــکر جعفری همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره 
به حوادث روز نکبت امسال در فلسطین اشغالی و به شهادت 
رسیدن ده ها نفر از مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: دنیا پر 
از ظلم و جور رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا است. برخی 
کشــورهای خائن منطقه غرب آسیا که نام اسام را به همراه 
خود یدک می کشــند در ظلم و ستم به مردم مظلوم منطقه 

شریک آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و این موضوع برای 
جهانیان آشکار است.

وی افزود: اســتقامت و پایداری که بــه تبعیت از انقاب 
اســامی در سطح منطقه انجام می گیرد، به دلیل درس هایی 
اســت که از مقاومت به ویژه جمهوری اسامی، جنگ ۸ ساله 
و همچنین اســتقامت مردم جنوب لبنان، ســوریه و یمن به 

دست آمده است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران اضافه کــرد: مردم منطقه 
با فداکاری هایشــان شــیرینی پیروزی را چشــیدند و مردم 
 فلسطین نیز با این مقاومت می توانند طعم شیرین پیروزی را 

بچشند.

سرویس سیاسی - 
سخنگوی دولت در حالی ادعا کرد که تاریخ روحانی 
را به خاطر خدمتی که بــه مردم در برجام انجام داده، 
تکریم خواهد کرد که چندی پیش زیباکالم تئوریسین 
اصالحات و از حامیان دولت درباره ناکامی رئیس جمهور 
در عمل بــه وعده های برجامی اش گفتــه بود که 14 
میلیون رأی دهنده به روحانی حس می کنند سرشــان 

کاله رفته است. 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته )سه شنبه( 
در نشســت خبری خود با خبرنگاران دربــاره موضوع خروج 
آمریــکا از برجام گفت: در برجام هرچند کــه نظام بانکی ما 
در رابطه با ســرمایه گذاری با بانک های خارجی دچار مشکل 
است و آمریکا همواره مانع گذاری کرد تا به خوبی انجام نشود، 
ولی تحریم ها را شکســتیم و ایران از محاصره شورای امنیت 

خارج شد.
وی با  اشــاره به اینکه برجام یک قرارداد برد – برد بود و 
در عمل توانستیم نیکنامی جمهوری اسامی ایران را در جهان 

نوبخت: تاریخ، روحانی را تکریم خواهد كرد
زیبا كالم: 14 میلیون رأی دهنده به روحانی حس می كنند سرشان كاله رفته!
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ثابت کنیم، گفت: بارها رهبری نســبت به مردان دیپلماسی 
به نیکی یاد کردند بنابراین چیزی را از دســت نداده ایم. قطعا 
تاریخ روحانی را به خاطر شــجاعت و خدمتــی که به مردم 
در این مقطــع انجام داده، تکریم خواهد کــرد، حال عده ای 

می توانند نگاه متفاوتی داشته باشند.
چنین ادعایی در حالی از ســوی سخنگوی دولت مطرح 
می شــود که چندی پیش صادق زیباکام از تئوریســین های 
جریــان مدعی اصاح طلبی و از حامیــان دولت در گفت و گو 
بــا روزنامه آرمان با  اشــاره بــه ناکارآمدی دولــت و ناکامی 
رئیس جمهور در تحقق وعده هــای برجامی اش تصریح کرده 
بــود: »دولت آقای روحانی ظرف ۱۰ ماه گذشــته به شــدت 
اعتبار و احترامش را از دســت داده. البته دوســت ندارم که 
لغت »محبوبیت« را به کار ببرم. لغت اعتبار را از نظر سیاسی 
و اجتماعی درســت تر می دانم که در مورد ایشان به کار ببریم 
بله، ایشــان اعتبارشــان را به شــکل باور نکردنی ای از دست 
دادند. مــن هر کجا که می روم با این انتقاد مواجه می شــوم 
در ســخنرانی هایی که در دانشگاه و غیره انجام می دهم با این 
انتقاد مواجه می شوم که مردم به خصوص جوانان، دانشجویان 
ابراز پشیمانی می کنند از اینکه به روحانی رای دادند و به من 
هم حمله، گله و انتقاد می کنند که خب، شما و افراد دیگری 
مثل شــما در طیف اصاح طلب، باعث شدید که خیلی ها به 
اعتبار شــما به روحانی آمدند و رای دادند. یک جوری بنده را 

به خاطر اینکه این کار را کردم، گناهکار می دانند.«
زیباکام سرعت پشیمانی و ریزش و سقوط آرای روحانی 
را حیرت انگیز توصیف کرده و گفته بود: »دولت آقای روحانی 
ظرف 6، 7 ماه گذشــته به شــدت اعتبارش را از دست داده 
و کســر قابل توجهی از آن 24 میلیون احساس می کنند که 
سرشــان کاه رفتــه و از اینکه به آقای روحانــی رای دادند 
پشیمانند. شاید اگر همین فردا انتخابات مجددی برگزار شود، 

رئیس جمهور ۱۰ میلیون رأی هم نیاورد.«
ادعای موگرینی 

درباره تضمین روحانی کذب است!
ســخنگوی دولت همچنین در پاســخ به سؤال خبرنگار 
کیهان مبنــی بر اینکه خانم موگرینی اعــام کرده که آقای 
روحانــی تضمیــن داده حتی در صورت بازگشــت تحریم ها 
ایران در برجام خواهد مانــد، گفت: همه ماحظه کردید که 
رئیس جمهــوری بافاصله بعد از اعام موضع ترامپ نظر خود 
را قبــل از صحبت های خانم موگرینی به صراحت بیان کردند 
بنابراین این حرف درســتی نیســت. آمریکا می خواســت ما 
بافاصله از برجام خارج شــویم تا اجماع جهانی علیه ما ایجاد 
کند اما اکنون این اجماع جهانی علیه آمریکا ایجاد شده است!

بایدها و نباید های رهبری در برجام رعایت شد؟
وی همچنین در پاســخ به تعریض خبرنــگار کیهان به 
این بخش از ســخنانش که گفت: »برجام اساسا فارغ از اینکه 
تصمیم درست یا نادرستی بوده، هم در مجلس و هم در عمل 
به باید و نبایدهایی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده 
بــود، همه مراحل را طی کرد تا اجرایی شــد« گفت: مباحث 
مربوط به برجام در آن زمان در شورای عالی امنیت ملی مطرح 
شد و رای گیری صورت گرفت و همه تاش کردند که به ویژه 

نظر رهبری را رعایت کنند.
ســخنگوی دولت افزود: مقام معظم رهبری بر اســاس 
بصیرت، آگاهی و شــناخت دقیقی که از ماهیت غیرانســانی 
آمریکا داشتند و دارند، همیشه ما را توجه می دهند که نسبت 
بــه آمریکا و مواضع آن همه جوانب را مراعات کنیم. ما هم به 
آمریکا اعتماد نداشــتیم و آنچه در قالب ۱+5 می توانستیم و 
تصویب شــد، ســند ایده آل ما نبود، همانطور که از اول گفته 
شــد برجام برد – برد بود. آمریکا فکر می کند ما ســر آنها را 
کاه گذاشته ایم، برای اروپایی ها هم ممکن است ایده آل نباشد. 
تصویب برجام کار ســختی بود. این سند باید به امضای هفت 
کشور می رســید. ما هر آنچه که توانستیم را در برجام انجام 

دادیم و آن را در مذاکرات گنجاندیم!
دولت تحریم ها را مدیریت می کند 

نوبخــت همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد که 
بدون هراس از تحریم های ثانویه آمریکا، از برجام پشــتیبانی 
کرده و منافع ما در برجام تامین می شود، ما می توانیم برجام را 
ادامه دهیم، اما اگر منافع ما تامین نشود، ضرورتی نمی بینیم 
که برجام را ادامه دهیم. ما برای شــرایط فعلی و حتی شرایط 
همراهی اروپا با آمریکا و خروج آنها از برجام، سناریو و برنامه 
داریم. مصارف و مخارج کشور، نحوه هزینه کردها و وظایف هر 
دستگاه را مشخص کردیم و امسال با مدیریت تخصیص بدون 
کسری بودجه سال را به پایان می بریم. وی در پاسخ به سؤالی 
درباره تاثیر تحریم های احتمالی آمریکا بر کشور گفت: با وضع 
مجدد تحریم ها، ممکن است سختی هایی در کشور ایجاد شود 
ولی این تحریمها موجب تسلیم یا فلج شدن کشور نمی شود و 

دولت شرایط را مدیریت می کند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که تضمین های 
عملی ایران از اروپا بــرای ادامه برجام چه خواهد بود تصریح 
کرد: ما جلســات متعددی داشــته ایم در داخل کشــور که 
تضمین هــا را تعریف عملیاتی کنیم. تا مشــخص شــود تیم 

مذاکره کننده ما در مذاکرات چه اقداماتی باید انجام دهند.
با دوتابعیتی ها طبق قانون برخورد می کنیم

سخنگوی دولت درخصوص گزارش کمیسیون تحقیق و 
تفحص مجلس در مورد دو تابعیتی ها، اظهار داشــت: وزارت 
اطاعات از ســوی دولت موظف به پیگیری این مســئله بود. 
دولت با توجه به قانون، اقــدام خودش را انجام می دهد و هر 
موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد 
کــرد. نوبخت در مورد این ســؤال که در گــزارش تحقیق و 
تفحص دو تابعیتی های مجلس تاکید شده که وزارت اطاعات 
همکاری الرم را نمی کند، گفت: وزارت هم می گوید ما نهایت 
همکاری را داشته ایم آنها اینطوری می گویند اینها هم آنطوری 

می گویند.

نخستین کارخانه تولید سلول های انسانی یا بنیادین در 
ایران و غرب آسیا با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر 

بهداشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، اســحاق جهانگیری قبل از 
آغاز آیین بهره برداری از این دســتاورد علمی از خط تولید و کشت 
ســلول های بنیادین در واحد فناورانه پیشرفته شرکت ایرانی »سل 

تک فارمد« بازدید کرد.
این مجموعه با همکاری بنیاد برکت وابســته به ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و پژوهشــگاه رویان وابسته به جهاد دانشگاهی و با 
ســرمایه گذاری 5۰۰ میلیارد ریال در زمینی به وسعت هزار و 3۰۰ 

متر مربع در جنوب غرب تهران راه اندازی شده است.
6 محصول اصلی بر گرفته از سلول های بنیادی در این کارخانه 
تولید می شود و بیش از 26۰ نیروی متخصص به صورت مستقیم و 

غیر مستقیم در آن مشغول به کار هستند.
دارو های پایه ســلولی برای درمان بیماری های ویتیلیکو، قلبی 
و عروقی، آرتروز و بیماری های پوســتی از محصوالت این کارخانه 

با فناوری باالست.
این کارخانه که در حوزه سلول های بنیادی و طب ترمیم فعالیت 
دارد، تا پایان ســال 97 و بعد از تایید وزارت بهداشت، هفت داروی 
دیگر برای درمان بیماری های شــبکه های عصبی، ام اس و گوارشی 

وارد بازار خواهد کرد.
تنها تعداد انگشت شــماری از کشور های جهان دانش و فناوری 
تولید این محصوالت را در بخش سلول های بنیادی دارند و اهمیت 
این دارو ها در استفاده از ســلول های بنیادین بیمار و کشت آن در 
محیطی حســاس و قرنطینه )ایزوله( است که بعد از کشت به بدن 

بیمار تزریق می شود.
دانش صنعتی سازی تولید دارو های سلولی در ایران همزمان با 
جهان آغاز شــده است و بومی سازی آن هزینه 3۰ هزار دالری این 

نوع درمان را به دو هزار دالر در داخل کشور کاهش داده است.

رئیس  ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( در مراسم بهره برداری از 
نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی افزود: بهره برداری 
از این کارخانه ســندی بر توانایی کشور و اتکا به جوانان و نخبگان 

است.
محمد مخبر دزفولی با تأکید بر اینکه در ستاد اجرایی چارچوبی 
را بــرای خودمان تعییــن کرده ایم، افزود: براســاس این چارچوب 
بایــد فعالیت ها در محــدوده اقتصاد مقاومتــی، محرومیت زدایی و 
 اشتغال زایی باشد و تا کنون بیش از 45۰ هزار فرصت شغلی به ویژه 

در مناطق محروم ایجاد کرده ایم.

بهره برداری از نخستین كارخانه تولید سلول های انسانی در غرب آسیا


