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جمعه
ما از الســت طایفه ای ســینه خســته ایم

مــا بچه های مــادر پهلــو شکســته ایم
امــروز اگر که ســینه و زنجیــر می زنیم

فــردا به عشــق فاطمه شمشــیر می زنیم
ما را نبــی »قبیله ســلمان« خطاب کرد

روی غــرور و غیــرت ما هم حســاب کرد
از مــا بتــرس، طایفــه ای پــر اراده ایــم

مــا مثل کــوه، پشــت علی ایســتاده ایم
از ما بترس، شــیعه سر ســخت حیدریم

جــان برکفــان لشــکر ســردار خیبریم
از جمعــه ای بترس، که روز سوار هاســت

پشــت ســر امام زمــان ذوالفقارهاســت
از جمعه ای بترس، که دنیا به کام ماســت

ماســت انتقــام  پرظفــر  فرخنــده  روز 
از جمعــه ای بترس، که پوالد می شــویم

از هرم عشــق، مالک و مقداد می شــویم
 وحید قاسمی

مثنوی آشفته
تا کــی غبار بی کســی جــارو کنــم آقا

می خواهم امشــب با غزل جــادو کنم آقا
اینکه ظهور جمعه آینده ات حتمی اســت

بگــذار امشــب بــا خیالش خو کنــم آقا
یک لحظه چشمم را ببندم خوب شد حاال

بگــذار یــک تصویــر تــازه رو کنــم آقا
حاال فقط یک ســاعت دیگر تــو اینجایی

من می روم تا شــهر ر ا خوشــبو کنم آقا
مردم پر از شــوق اند با گل، آینه، اســپند

امروز حتی ســنگ ها از شــوق می گریند
وقتــش رســیده تــا ابــد آرام می گیریم

از چشــم های روشــنت الهــام می گیریم
امروز چشــم هر کسی حساس خواهد شد

حاال غزل شــاعرترین احساس خواهد شد
بایــد خــدا را جور دیگــر دیــد از امروز

از سنگ ها هم می شــود گل چید از امروز
امــروز می گیــرم  رو  آیینــه،  از  آب،  از 

در آبی چشــمت وضــو می گیــرم امروز
آیینه هــا را پیش پایــت فرش خواهم کرد

این خاک را چیزی شبیه عرش خواهم کرد
کاری کنــم از آســمان بــاران بباراننــد

نــه... نــه گالب قمصــر کاشــان ببارانند
ای کاش می شد چشم هایم بسته می ماندند

مــردم کنار کوچه دسته دســته می ماندند
دســتی خیال خفته ام را زیــر ورو می کرد

این »مثنوی آشــفته«ام را زیر ورو می کرد
آقا خجالت می کشــم اینجا زمین است و

شرمنده، وســع ما زمینی ها همین است و
بایــد که با دســتان خالی منتظر باشــیم

در کوچه هــای الابالــی منتظــر باشــیم
اصــال خــودت آقا بــرای ما دعــا کن تا

با حال خوش، نه خوش خیالی منتظر باشیم
ایــن انتظار خســته و کج را بگیــر از ما

کاری بکــن در حــد عالی منتظر باشــیم
حتی اگر دیدار رویت ســهم ماها نیســت

آقا کمک کن چند ســالی منتظر باشــیم
  بیتا امیری

موعود من
مــی آیــی از آن دورهــا می دانــم این را

پُــر می کنــی از عــدل، دامــان زمین را
در انتظــار گام هایــت می کنــم فــرش

ایــن دل، دل شــیدایی بی بغض و کین را
ســر می نهــم بــر شــانه هایت تــا بیایی

تســکین دهی یک لحظه این جان حزین را
موعود من ِکی خواهی آمد؟ می شــمارم -

تــا آن زمان ایــن لحظه های واپســین را
وقتــی بیایــی مهربــان از شــوق دیدار

بر خــاک درگاه تــو می ســایم جبین را
در ظهــر یک آدینه می گوینــد  ای خوب

می آیــی و فریــاد خواهی کــرد دین را
می آیی و شمشــیر ســرخ عدل در دست

امضــا کنــی آن وعده هــای راســتین را
از ریشــه می گویند خواهــی کند  ای مرد

را ناکثیــن  نســل  موعــود  لحظــه  در 
  سید علمدار ابوطالبی نژاد

صدایت می کنم
صدایــت مي کنم، عالم شــمیم عود مي گیرد
دو چشــمانم به یاد تو، غمي مشهود مي گیرد
شــبي در خلــوت الهوتي روحــم تجلّي کن
که دارد شــعر هایم رنگي از بــدرود مي گیرد
سواحل در سواحل، خاک سرگرم گل افشاني ست
کــه روزي رنگ و بو از آن گل موعود مي گیرد
تغّزل هــا آفــاق  و  ترنّم هــا  در  اشــراق 
داود مي گیــرد نغمــه جادویــي  را  زمیــن 
هال اي قدســي سرچشــمه انفاس جالینوس
به دشــت زخم هامان نقشي از بهبود مي گیرد
ببین موال! به محض این که از عشق تو مي گویم
جهان را، شــوق یک فرداي نامحدود می گیرد

 آرش شفاعی
شمع محفل 

تمام مردم اگر چشمشــان به ظاهر توست
نگاه من به دل پاک و جان طاهر توســت

فقط نه مــن به هوای تو  اشــک می ریزم
که هر چه رود درین سرزمین مسافر توست

همان بس ســت که با سجده دانه برچیند
کسی که چشم تو را دیده است و کافر توست

به وصف هیچ کســی جز تو دم نخواهم زد
خوشا کسی که اگر شاعرست شاعر توست

که گفته است که من شمع محفل غزلم؟!
به آب و آتش اگر می زنم به خاطر توســت
فاضل نظری

بازیگری که برای رسانه های خارجی 
ایفای نقش می کند

یکی از بازیگران سینما و تلویزیون که در چند سال اخیر دچار حاشیه های 
فراوانی شده است، این بار با انتشار فیلمی مدعی ناامنی بی سابقه در کشور شد 

و از مردم خواست مراقب فرزندان خود باشند.
این اتفاق درحالی رخ داد که اندکی بعد مشــخص شد فیلم منتشر شده 
توسط این بازیگر کامال جعلی بوده و حقیقت نداشته است و او مجبور شد این 
فیلم و توضیحات مربوط به آن را از صفحه خود در فضای مجازی پاک کند.

او همچنیــن در حالی که موضوع جمع آوری پول توســط بازیگران برای 
زلزله زدگان کرمانشاه و نامشخص بودن محل هزینه آن، تبدیل به یک معضل 
قضایی شده، به بهانه کمک به یک مستحق، مردم را به واریز پول در حساب 

یک فرد ناشناخته تشویق می کند.
وی چند روز پیش بدون داشــتن حداقل آگاهی از اخبار و بدون تخصص 
سیاســی وامنیتی و قضایی، از عضو گروهک مرتد جبهه ملی حمایت قاطعانه 

کرد و وی را از جرم جاسوسی برای اجنبی تبرئه نمود.
این بازیگر پیشتر به دفاع از چهره های بهایی و برخی افراد وابسته به دربار 
پهلوی پرداخته بود به نحوی که صفحه او در فضای مجازی به آبشخور تبلیغاتی 

رسانه های بیگانه علیه مردم ایران تبدیل شده بود. 
برخی مطالب منتشر شده توسط  این بازیگر قابل تعقیب امنیتی و قضایی 
اســت و مدارای بیش از حد نهادهای مربوط در انجام وظایف شــان، وی را 

گستاختر کرده است.
برخی از همکاران این بازیگر، در تماس با کیهان اعالم کرده اند که آماده اند 

بخشی از زوایای پنهان این بازیگر را در اختیار مراجع ذی صالح قرار دهند.
تالش برای انحصار کامل غربگراها 

بر مدیریت شهری
برگزاری تجمع عوامل یک فیلم ســینمایی)!( در مقابل سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری، اقدامی جهت خارج کردن موسسه تصویر شهر از مدیریتی 

با گرایش متعهدانه است.
در ادامه تقابل محمدحسین فرحبخش تهیه کننده با علی احمدی مدیرعامل 
موسسه تصویر شهر، این تهیه کننده، بازیگران و عوامل فیلم خود را به مقابل 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری برد. 
دلیل این اقدام، عدم نمایش فیلم فرحبخش در سینماهای شهرداری تهران 
است. شهرداری تهران و حوزه هنری طی سال های اخیر برخی از فیلم ها را که 

در تعارض با ارزش های فرهنگی و خانوادگی هستند نمایش نداده اند.
اما اقدام عوامل این فیلم، تالشی جهت فشار به شهرداری تهران برای تغییر 
در مدیریت موسسه تصویرشهر است. مدیریتی که به رغم برخی انتقادات اما از 
معدود مراکز شهرداری تهران است که همچنان برمداری متعهدانه و انقالبی 

حرکت می کند.
دریافت های میلیاردی دو مجری تلویزیون

از یک موسسه مالی
پرداخت  های  میلیاردی به دو مجری تلویزیونی با عناوین هدیه و تبلیغات 
تازه ترین موارد آشکار شده از پرونده تخلفات مالی موسسه ثامن الحجج است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، با به جریان افتادن پرونده تخلف مالی این 
تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن تر شده است؛ مصادیقی که ردپای 
افراد خاص و برخی چهره های مشــهور را نیز می توان به عنوان سهم برندگان 
مالی در آن دید. روزنامه شــرق در گزارشی جزئیاتی از تخلفات صورت گرفته 

در مؤسسه ثامن الحجج را جمع آوری کرده است.
بر اساس این گزارش موارد تخلف پرونده مالی ثامن الحجج موردهای عجیب 
نیز دارد؛ هزینه های  میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 
91/12/14 و 92/7/4، مؤسسه ثامن الحجج دو مبلغ 180 میلیون تومانی و 400 
میلیون تومانی را در قالب هدیه به حساب »م.م« مجری یک برنامه تلویزیونی 
واریز می کند. »م.م« همچنین از مؤسسه ثامن الحجج یک وام دومیلیارد  و 900 
میلیون تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده این 
موسســه مالی به مجری معروف دیگر تلویزیون »ا.ع« هم بی توجه نبوده و به 

حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
قابل ذکر اســت که چند روز گذشــته مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری 
ثامن الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محســوب می شود، با تشدید 

قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.
در این میان گزارش روزنامه شرق نیز جالب به نظر می رسد. این روزنامه 
در حالی دریافت های مالی این دو چهره مشهور رسانه ای را برجسته کرده که 
در موارد مشــابه دیگر نظیر دریافت های میلیاردی عوامل ســریال شهرزاد از 
تهیه کننده این مجموعه که منابع مالی این ســریال را با کالهبرداری از بانک 

سرمایه فراهم کرده، سکوت کرده است.
رسانه های کرواسی: خدا رحم کرد که 

باران می آمد!
به دنبال عمل هنجارشــکنانه کولیندا کیتاروویــچ، رئیس جمهوری زن 
کرواسی که در مراسم اهدای جام جهانی روسیه، همه بازیکنان دو تیم فرانسه 
و کرواســی و همچنین رئیس جمهوری فرانسه را در آغوش کشیده و بوسید 
و متاســفانه رسانه ملی ما با توجیه اینکه مردم از تلویزیون مملکت خودشان 
صحنه های هنجارشــکنانه را دیده و لذت ببرند، این عمل نامتعارف را نمایش 
داد، روزنامه ها و رســانه های کرواســی و همچنین صربستان، به شدت خانم 
رئیس جمهوری را مورد حمله قرار داده و حرکات وی در هنگام مراسم اعطای 

جام را غیرطبیعی دانستند. 
برخی از این رســانه ها به جوگیر شــدن و عدم رعایت شخصیت ریاست 
جمهوری از ســوی کیتاروویچ  اشــاره کردند از جمله »تومیالو کالوسکی«، 

مقاله نویس روزنامه های انتقادی در زاگرب نوشت: 
»او همه معیارها را زیرپا گذاشت. رفتارش فاقد خویشتنداری و متظاهرانه 

بود.«
همچنین پرشماره ترین نشریه عامه پسند کرواسی با اتکاء به اظهارنظرهای 

کارشناسان روابط اجتماعی نوشت: 
»او از یاد برد که باید وقارش را حفظ کند«

یک مفسر تلویزیونی هم در شبکه سراسری کرواسی گفت: 
»خــدا رحم کرد که بــاران می آمد وگرنــه بعید نبود خانــم پرزیدنت 

توپ جمع کن های دور میدان را هم ماچ کند!«
بعضی از رسانه ها و نشریات هم به موضوع جالب اما تاسف بار دیگری  اشاره 
داشتند که گویا خانم رئیس جمهوری در هنگام مراسم اعطای جام در مصرف 
مشروبات الکلی زیاده روی کرده، به شدت مست بوده و حال خود را نمی فهمیده 
اســت! از جمله روزنامه معروف »بلیک« چاپ صربستان در گزارشی تیتر زد: 

»ابراز شادی بود یا تلوتلوی مستی؟«
همچنین »انیفورمر«، دیگر روزنامه صربستان درباره مستی خانم »کولیندا 
کیتاروویچ« به طعنه نوشــت: »کولیندای مشروب خورده و پاتیل، ستاره اول 

بازی بود!«
به خاطر همین افراط در مصرف مشــروبات الکلی بود که روزنامه پرتیراژ 
»کوریــر« هم در بازی با  نــام کوچک خانم رئیس جمهــور، »کلیندا« را به 

»الکلیندا« تغییر داد.
گفتنی اســت سرمربی تیم فوتبال کرواسی نیز در اظهارنظری با انتقاد از 
رئیس جمهور این کشور و سایر مقامات دولتی گفت: پیراهن تیم ملی را بر تن 

نکنید! شما باعث شدید کرواسی فقیرترین کشور اروپا شود.

با دهه پربرکت کرامت برگزیدگان  همزمان 
سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد در مشهد 

معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان 
رضوی، دبیر این جشــنواره گفت: هیئت داوران پس 
از بررســی آثار 120 بانوی نیکوکار 8 نفر را به عنوان 

برگزیدگان این دوره معرفی کردند.
علی ســروری افزود: چهار نفر از این بانوان ایرانی 
و چهار نفر خارجی و از کشــورهای تایلند، انگلستان، 

نیجریه و تانزانیا هستند.
تولیت آســتان قدس رضوی هم در این مراســم 
شناســایی و معرفی بانوان نیکوکار داخلی و خارجی 
پیرو ســیره حضرت رضا علیه السالم و اقداماتی را که 
بانو گوهرشــاد در انجام امور خیر انجام داده است از 

اهداف مراسم جایزه گوهرشاد اعالم کرد.
حجت االسالم والمســلمین رئیسی گفت: بانوان 
برگزیده این مراسم که هر یک در ترویج اسالم، انجام 
اقدامــات خیرخواهانه، کمک به دیگران و در مســیر 
مبارزه اثرگذار بودند الگوی مناسبی در جهان اسالم 

محسوب می شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: به برکت انقالب 
اسالمی نقش آفرینی زنان در جامعه اسالمی روزبه روز 

در حال رونق گرفتن است.
تاکنون در دو دوره گذشته جایزه جهانی گوهرشاد، 
از تالش های 1۶ نفر از بانوان اثرگذار و نیکوکار داخلی 

و خارجی تجلیل شده است.
 این مراسم در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان 

قدس رضوی در حرم رضوی برگزار شد.

در مشهد مقدس انجام شد

تقدیر از 8 بانوی نمونه در جشنواره جهانی گوهرشاد

مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بین الملل با 
تاکید بر این که حضور ایران در سوریه بنا به درخواست 
دولت قانونی دمشق بوده است، گفت: ما تا به حال چیزی 
از مقامات روســیه علیه حضورمان در سوریه و منطقه 

نشنیده ایم چرا که این، منطقه ماست.
به گزارش ایسنا، علی والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در 
امور بین الملل که به تازگی برای دیدار با رئیس جمهور روسیه به 
مسکو سفر کرده بود، در گفت وگو با شبکه راشا تودی به سؤاالت 

درباره نقش ایران در منطقه و روابط تهران و مسکو پاسخ داد.
والیتی درباره حضور ایران در سوریه نیز گفت: حضور ما در 
سوریه هیچ ارتباطی با خواست آمریکا یا دیگر کشورهای غربی 
که دیپلماســی دیکته شــده آمریکا را دنبال می کند، ندارد. ما 
براساس درخواست دولت مشروع دمشق و برای کمک به دولت 
و مردم ســوریه در این کشور حضور داریم. ما از تمامیت ارضی 
سوریه حمایت و به دولت و مردم این کشور کمک می کنیم تا با 

گروه های تروریستی مبارزه کنند. خوشبختانه با کمک روسیه و 
برخی کشورهای دیگر بر بسیاری از مشکالتی که دولت و مردم 
سوریه با آن مواجهند غلبه شد. ما قویا براین باوریم که جمهوری 
اسالمی ایران و روسیه باید به این حضور قانونی خود در سوریه 

برای حفظ این پیروزی ادامه دهند.
والیتی ادامه داد: اگر ما و روسیه از سوریه خارج شویم آمریکا 
و متحدانش به تالش هایشان برای حمایت از گروه های تروریستی 
ادامه می دهند و دمشق و دولت سوریه دوباره در وضعیت خطرناک 
قرار خواهند گرفت. ما نیز به طور مجدد در معرض خطر توسعه 
گروه های تروریســتی قرار خواهیم گرفت. ما کماکان به عنوان 
مستشــاران دولت سوریه در آنجا هســتیم، چرا که مسئولیت 

اصلی دفاع از این کشور روی شانه های دولت سوریه قرار دارد.
منافع مردم منطقه را دنبال می کنیم 

نه حرف های ترامپ و بولتون را
مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت 

: مــا به آقای ترامپ و بولتون و دیگر دیپلمات های آمریکا 
گوش نمی دهیم. ما منافع مردم منطقه را دنبال می کنیم. 
ما با کشورهای دوست در منطقه شامل سوریه، عراق، لبنان 
و یمن همکاری نزدیکی داریم و اجازه نمی دهیم آمریکا در 
امور تهران یا تمام کشورهای دوست ما در منطقه دخالت 
کند. این سیاست اصلی ماست که از آن پیروی می کنیم و 

قصد تغییر این سیاست استراتژیک را نداریم.
والیتی در مورد عملکــرد نتانیاهو نیز گفت: این مرد 
که رژیم صهیونیســتی را هدایت می کنــد مثل یک گدا 
عمــل می کند. او مــی رود و کمک مردم دنیــا را گدایی 
می کند، اما مردم ننشسته اند که ببینند رژیم صهیونیستی 
چه می گوید، بنابراین هر شــخصی منافــع خود را دنبال 
می کند. ما در سوریه هســتیم و با اعتراض رژیم اسرائیل 
سیاست استراتژیک خود را تغییرنخواهیم داد. این سیاست 
اســتراتژیک به مردم منطقه شــامل مردم عراق، سوریه 

و لبنان کمــک می کند. بنابراین ارتباطی با ســران رژیم 
صهیونیستی ندارد. به طور قطع چیزی که مرتبا می گوید 
و انجام می دهد چیزی نیست که همه به آن گوش دهند. 
ما نیز اهمیتی نمی دهیم که او چه می گوید. ما دیپلماسی 

خود را دنبال می کنیم.
وی درباره نظر روسیه درباره حضور ایران در سوریه نیز 
گفت : ما تا به حال چیزی از مقامات روسیه علیه حضورمان 
در سوریه و منطقه نشنیده ایم چرا که این، منطقه ماست، 
بنابرایــن ما یک همکاری منطقه ای داریم این بدان معنی 
نیست که در همه بخش های دیپلماسی مان سازگاری داریم. 
اما در بســیاری از مسائل و موضوعات ما همکاری نزدیکی 
داریم. بنابراین در سوریه می مانیم تا زمانی که دولت قانونی 
این کشــور از ما بخواهد سوریه را ترک کنیم. در غیر این 
صورت ما آنجا خواهیم ماند آن هم بنا به درخواست و اجازه 

دولت سوریه. در عراق نیز همین طور است. 

والیتی در گفت و گو با راشاتودی

روسیه هیچ حرفی درباره حضور ایران در سوریه نزده است

علی رغم اینکه وزیر علوم روز سه شــنبه مدعی 
شــده بود که هیچ بازدیدی از دانشگاه های کشور 
توسط آژانس صورت نگرفته، وی با گذشت کمتر از 
24 ســاعت با چرخش ۱۸۰ درجه ای گفت که این امر 
براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و همه 

باید تبعیت کنند.
به گزارش فارس، علی رغم اینکه وزیر علوم روز سه شنبه 
مدعی شده بود که هیچ بازدیدی از دانشگاه های کشور توسط 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی صــورت نگرفته، دیروز و با 
گذشت کمتر از 24 ساعت بازدید آژانس از یکی از دانشگاه ها 
را تایید کرد و گفته است که این امر براساس تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی بوده و همه سازمان ها باید از آن تبعیت کنند!
اظهارات دیروز وزیر علوم در حالی صورت گرفت که وی 
روز سه شــنبه گفته بود از زمانی که بنده وزیر علوم هستم 
هیچ بازدیدی از دانشگاه ها توسط آژانس صورت نگرفته است.

چرخش ۱۸۰ درجه وزیر علوم 
در کمتر از 24 ساعت

منصور غالمی دیروز با چرخش 180 درصدی از مواضع 
روز سه شنبه خود گفته است که موضوع دانشگاه مربوطه با 
هماهنگی وزارت علوم نبوده و دانشگاه مربوطه هم گزارشی 

به ما نداده است.
 البتــه این احتمال را نمی توان رد کرد که وزیر علوم از 
این ماجرا بی اطالع بوده است ولی چلداوی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت روز سه شنبه بعد از اظهارات وزیر علوم 
گفته بود که وزیر علوم یا اطالع داشته که این اتفاق رخ داده 
که برای دروغ گوئی اش باید استعفا دهد یا اینکه اطالع ندارد 
و باز هم برای اینکه نسبت به زیرمجموعه اش بی اطالع است 

باید کنار برود.
چلداوی که روز سه شنبه از اظهارات وزیر علوم به شدت 
تعجب کرده بود گفت: اگر وزیر علوم تضمین کند که با ثابت 

شدن این موضوع، استفعاء می دهد و کنار می رود بنده این 
موضــوع را ثابت خواهم کرد و ثابت می کنم که این بازدید 

انجام شده است.
اتاق هایی که دیگر برای اساتید

امن نیست!
برخی از اســاتید دانشــگاه علم و صنعت بعد از بازدید 
صورت گرفته توســط آژانس به شــدت نگران بودند، عضو 
هیئت علمی این دانشگاه می گوید که اتاق های ما دیگر قابل 
اعتماد و امن نیست و ما جرات نمی کنیم 4 تا پروژه علمی 

را در آن نگاه داریم.
فواد  ایزدی کارشناس مسائل آمریکا نیز اخیرا به فارس 
گفته بود آژانس می خواهد در دل دانشمندان ما ترس بیندازد 
تــا آنها نتوانند به فعالیت های علمی خود ادامه دهند که به 
نظر می رسد نگرانی در بین اساتید برخی دانشگاه ها بی مورد 
نیست و در صورت ادامه روند به شدت به رشد علمی کشور 

آسیب خواهد زد.
حرکت قطار بازرسان آژانس 

به سوی دانشگاه شهید بهشتی
برخی از اساتید دانشــگاه می گویند بازرسان آژانس از 
دانشگاه شریف هم بازدید کرده اند و به دانشگاه امیرکبیر هم 
رفته اند که در این دانشگاه با مخالفت برخی اساتید روبرو شده 

و نتوانسته اند وارد اتاق ها و آزمایشگاه ها شوند. 
یک عضو هیئت علمی دانشگاه هم گفته است: به تازگی 
شاهد اولین بازرسی پنهانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
دانشــگاه علم و صنعت بودیم. بعد از دانشگاه علم و صنعت 
نوبت به بازرســی از دانشگاه شهید بهشتی است که در این 
مورد فعال شورای عالی امنیت ملی آنها را معطل کرده است. 
بنابراین اگر افرادی بودند که این مطلب را تبیین می کردند 
شــاید امروز به این وضعیت دچار نمی شــدیم و جلوی آن 

گرفته می شد.

در کمتر از 24 ساعت 

وزیر علوم با چرخش 180 درجه ای، بازرسی آژانس از دانشگاه ها را تأیید كرد

اولین گروه از زائران ایرانی حج تمتع در حالی 
کشور را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد 
که در مراسم بدرقه آنان به جداسازی ترمینال 
حجاج از ســایر پروازها و تدارک سالنی ویژه 

جانبازان اشاره شد.
مراســم بدرقــه اولین گــروه زائران حــج 97 با 
حضور حجت االســالم سیدعلی قاضی عسکر نماینده 
ولی فقیــه در امــور حج و زیــارت و حمید محمدی 
 رئیس  ســازمان حج و زیــارت بامداد روز گذشــته 

برگزار شد.
به گزارش فارس، در این مراسم آدم نژاد مدیرعامل 
شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با  اشــاره به اینکه 
ســالن ویژه برای جانبازان پیش بینی شــده اســت، 
تصریــح کــرد: آغاز بــه کار یک ترمینــال نیازمند 

هماهنگی زیادی اســت به همین دلیل ما نخواستیم 
 ناهماهنگــی و آزمایش یک ترمینال بــا زائران حج 

صورت گیرد.
البتــه در این ترمینال که برای حجاج پیش بینی 

شــده همه پروازها کامال مجزاست و تقریبا یک سوم 
پروازها از این فرودگاه خواهد بود.

نخستین گروه زائران ایرانی حج تمتع کشور را ترک کرد

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیته جســت وجوی مفقودان ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: پیکر پاک 75 شهید دوران 
هشــت ســال دفاع مقدس دیروز در آیینی از مرز 

شلمچه در خوزستان به میهن بازگشت. 
ســرتیپ ســیدمحمد باقرزاده افزود: پیکر این شــهدا 
در مناطــق علمیاتی محرم، رمضان، کربــالی چهار و تک 
پشتیبانی والفجر هشت، درمناطق زبیدات وکتیبان وجزیره 
بوارین توســط گروه های تفحص در خاک عراق پیدا شــده 

است. 
وی گفت: پیکر پاک شهدا پس از استقبال در مرز شلمچه 
در خرمشــهر، به شهر بندر امام خمینی)ره( منتقل و مراسم 

شبی با شهدا چهارشنبه شب در این شهر برگزار می شود. 
وی افزود: پیکر این شهدا سپس به معراج شهدای اهواز 

و برای شناسایی به معراج شهدای تهران منتقل می شود. 
در آیین اســتقبال از پیکر پاک این شــهدا جمعی از 
خانواده های شــهدا، ایثارگران، طوایف و عشــایر منطقه و 
نیز خدام اســتان قدس رضوی و مسئوالن نیروی نظامی و 

انتظامی و مسئوالن محلی حضور داشتند. 
به گفته مسئول کمیته جســت وجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مســلح تاکنون 45 هزار شهید تفحص شده و 
در حدود 4 هزار شــهید دیگر در خاک عراق باقی مانده اند. 
باقرزاده از تالش برای تفحص شــهدای باقی مانده  در عراق 
در غرب و جنوب و شمال غرب در کردستان عراق خبر داد.

بازگشت پیکر مطهر 75 شهید دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور 

پیکر مادر سردار شهید مصطفی و رسول ردانی پور 
صبح امروز در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این 

شهر به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، داریوش 
وکیلی رئیس  اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهــان گفت: پیکر عصمت عباس مجیدی مادر شــهیدان 
رســول و مصطفی ردانی پور صبح امروز بر روی دستان مردم 
شهیدپرور اصفهان تشــییع و در کنار مزار فرزندش به خاک 

سپرده شد.
این مادر شــهید در دیدار با رهبر معظم انقالب از ایشان 
درخواســت کردند: »وقتی از دنیا رفتم، جنازه ام را در قبر آقا 

مصطفی دفن کنید.«

عصمت عباس مجیدی پس از تحمل ۳5 ســال چشــم 
انتظاری عصر دیروز در 9۶ سالگی دارفانی را وداع گفت.

شــهید مصطفی ردانی پور دو هفته پس از ازدواج خود در 
عملیات والفجر 2، 15 مرداد ســال ۶2 در منطقه حاج عمران 
به درجه رفیع شهادت رســید و هنوز پیکر مطهر این شهید 

بزرگوار به وطن باز نگشته است.
وی در عملیات هــای فرماندهی کل قوا، شکســت حصر 
آبادان، طریق القدس، چذابه، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، 

محرم و حضور فعال داشت.
ماجرای ازدواج، قرائت دعای کمیل در جبهه، پیدا نشدن 
پیکــر مطهر و درخواســت از حضرت زهرا ســالم ا... علیها بر 

پیروان و رهروان شهدا پوشیده نیست.

تشییع و خاکسپاری مادر شهیدان رسول و مصطفی ردانی پور

معــاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشــت، 
ایران در تولید  درمان و آموزش پزشــکی گفت: 
مقاله های پزشکی دنیا از رتبه بیستم در سال 2۰۱۱ 

به رتبه هفدهم در سال 2۰۱7 رسیده است. 
به گــزارش ایرنا، رضا ملک زاده دیروز در نشســت 
هم اندیشــی با اعضای هیئت رئیســه و شورای پژوهشی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، افزود: کشــورمان از 
نظر تعداد اســتنادات دریافتی توســط مقاله ها در بانک 
اطالعاتی اســکوپوس )Scopus( از رتبه 49 جهانی در 
ســال 1988 به رتبه 17 جهانی در سال 2017 رسیده 

است.
اســکوپوس )Scopus( یکی از نمایه های استنادی 

معتبر و شــناخته شده دنیاست که اطالعات بیش از 1۶ 
هزار نشریه علمی پژوهشی را در خود نمایه کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه ارتقای رتبه های مذکور، نمادی 
از بهبود چشــمگیر کیفیت مقاله ها در ســال های اخیر 
اســت، اظهار کرد: سهم دانشــگاه های علوم پزشکی از 
مقاله های منتشرشده کشور در بانک های اطالعاتی معتبر 

دنیا ۳0 درصد است.
وی اضافــه کرد: ایران در ســال 2017 ســهم 2/9 
درصــدی از مقاالت پــر اســتناد و 1/9 درصدی از کل 
تولیدات علم دنیا را داشــت که این سهم در سال 201۶ 

به ترتیب 2/2 و 1/7 درصد بود.
وی بــا بیان اینکه در ابتــدای فعالیت دولت یازدهم 

هشت دانشمند رشــته های علوم پزشــکی در رده یک 
درصد برتر پُراســتناد جهانی از جهت مراجعه به مقاالت 
قرار داشــتند، گفت: این دانشــمندان در زمان حاضر به 

بیش از 50 نفر افزایش یافته اند.
معــاون وزیر بهداشــت همچنیــن با بیــان اینکه 
کشــورایران در ســال 2017 میالدی رتبه 17 جهانی و 
اول منطقــه را در دریافــت تعداد اســتناد به مقاالت به 
دست آورده است، گفت: ایران، ترکیه و مالزی به ترتیب 
کشــورهای اسالمی برتر تولیدکننده علم در سال 2017 

بودند.
وی بــا تاکید بــر اینکه ایــران صدر نشــین تولید 
علم کشــورهای اســالمی در کلیه پایگاه های استنادی 

بین المللی است، بیان کرد: کشورمان سهم 22 درصدی 
از کل تولیدات علمی 57 کشور اسالمی را دارد.

ملک زاده همچنین ســهم مقاله های دانشــگاه های 
وزارت بهداشت از کل کشور در بانک اطالعاتی اسکوپوس 
)Scopus( را ۳0/88 درصد اعالم کرد و گفت: این سهم 

روند افزایشی در 2 دهه گذشته داشته است.
وی بــا بیان اینکــه ایران با بیش از ۶0 دانشــگاه و 
دانشکده علوم پزشکی، 1/2 درصد دانشکده های پزشکی 
دنیا را در اختیار دارد، گفت: 15 درصد دانشجویان کشور 
در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند 
و ایران از نظر تعداد دانشــکده های پزشکی، دوازدهمین 

کشور دنیاست.

ایران رتبه هفدهم تولید مقاله های پزشکی دنیا را داراست


