اخبار كشور
روحانی در تماس با عمران احمدخان:

در پرتو وحی
بخل و عدم انفاق از فضل خدا
برای انسان شر میشود

«کســانی که بخل میورزند ،و آنچه را که خدا از
فضل خویش به آنان داده ،انفاق نمیکنند ،گمان
نکنند این کار به سود آنها است ،بلکه برای آنها
شر است ،به زودی در روز قیامت ،آنچه را نسبت
به آن بخل ورزیدند ،همانند طوقی به گردنشان
میافکنند»
العمران 180 -

امام جمعه قم:

انتظار از رئیسجمهور حرکت انقالبی
برای حل مشکالت مردم است

قاسمی اعالم کرد

محکومیت شدید جنایت جدید
ائتالف سعودی در یمن
از سوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکومیت جنایت جدید
ائتالف ســعودی -اماراتی در استان صعده یمن ،از مجامع بینالمللی و
حقوق بشری خواست که مانع از استمرار این جنایات شوند.
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور خارجه ایــران جنایت جدید ائتالف
سعودی  -اماراتی در هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان دانشآموز یمنی در
شــهر ضیحان استان صعده که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر از اطفال
بیگناه شد را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی کشورمان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان
قربانیان این جنایت جنگی از مجامع بینالمللی و حقوق بشــری خواست به هر
طریق ممکن مانع استمرار این جنایات از سوی کشورهای مهاجم به یمن شوند.
قاســمی تاکید کرد :تشدید بمباران مناطق مســکونی و اهداف غیرنظامی
نشــان از شکستهای پیدرپی نیروهای ائتالف در جبهههای جنگی داشته و با
ابراز تاســف از استمرار حمایت تسلیحاتی برخی کشورهای مدعی حقوق بشر از
عربستان و امارات ،افزود :آنان شریک در این جنایات جنگی بوده و باید پاسخگو
باشند.
وی از ســازمان ملل و کشورهای اثرگذار خواست تا تالشهای خود را برای
توقف فــوری حمالت افزایش داده و تدابیر و اقدامــات الزم را برای حفاظت از
سالمت و امنیت غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان به کار گیرند.

محکومیت بیانیه  11مادهای سازمان همکاری در جده

خبر دیگر اینکه ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه  11مادهای
نشست نمایندگان دائم ســازمان همکاری اسالمی در جده را به شدت محکوم
کرد.
قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه با رد مفاد بیانیه  ۱۱مادهای نشست
نمایندگان دائم سازمان همکاری اسالمی در جده ،اتهامات وارده به کشورمان را
شدیدا محکوم کرد.
وی در این زمینه اظهار داشــت :نمایندگان جمهوری اسالمی ایران به دلیل
عدم صدور ویزا از ســوی عربستان سعودی امکان حضور در نشستهای سازمان
همکاری اسالمی در جده را ندارند و لذا اینگونه بیانیهها با اعمال فشار عربستان
سعودی و به صورتی غیرمنصفانه و یکجانبه تهیه و منتشر میشود.
سخنگوی وزارت خارجه افزود :کشورهای متجاوز به یمن که مسئول بحران
انسانی بیش از چند ساله و کشــتار روزانه مردم بیدفاع یمنی با پیشرفتهترین
خریدهای نظامی و ویرانی زیرســاختهای این کشور هســتند ،برای سرپوش
گذاشتن به جنایات خود و انحراف افکار عمومی منطقه و جهان ،دست به صدور
اینگونه بیانیههای بیارزش و سوءاســتفاده از نهادها و سازوکارهای منطقهای و
بینالمللی میزنند.
وی خاطرنشــان کرد :مــا معتقدیم صدور ایــن گونه بیانیهها بــه نام و با
سوءاســتفاده از اعتبار سازمان همکاری اســامی ،عالوهبر ایجاد بیاعتمادی در
بین اعضای آن ،اتالف ســرمایهها و ظرفیتهای کشورهای عضو ،ناکارآمد کردن
ســازمان در موضوعات و مسائل اصلی مبتالبه جهان اســام را به دنبال دارد و
موجب تضعیف جایگاه این سازمان در سطح بینالمللی میشود.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم
در پاکدشت ورامین

پیکر پاک شــهید امید کریمی از مدافعان حرم تیپ فاطمیون در
پاکدشت ورامین تشییع شد.
شــهید امید کریمی از شهدای افغانســتانی در محور مقاومت در سن 21
سالگی و در حالی که پنجمین اعزام خود را به سوریه تجربه میکرد سوم تیرماه
سال جاری در منطقه دیرالزور به مقام شهادت نائل آمد.
ســرهنگ مجید درویشــی فرمانده سپاه شهرستان پاکدشــت ورامین در
گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ،گفت :شــهید امید کریمی در ســن 21
ســالگی و در حالی که پنجمین اعزام خود را به سوریه تجربه میکرد در منطقه
دیرالزور در سوم تیرماه سال جاری به دست تکفیریهای ملعون به مقام شهادت
نائل شــد .دیروز پیکر مطهر این شــهید واالمقام با شــکوه فراوان تشییع و در
مقابل چشــمان مردم و  6خواهر ،برادر و والدینش در مزارســتان ده امام ،آرام
گرفت.

رئیسجمهوری تقویت بیش از پیش روابط
تهران – اسالم آباد در همه عرصههای مورد عالقه
و از جمله اقتصادی را ضروری خواند و تاکید کرد:
روابط دو ملت و دولت ایران و پاکستان فراتر از
روابط دو همسایه بوده و دو کشور در حقیقت
پیوسته عمق راهبردی یکدیگر بودهاند.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم حسن روحانی روز
چهارشنبه در تماس تلفنی با آقای «عمران احمدخان
نیازی» رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و تبریک
پیروزی ایــن حزب در انتخابات سراســری مجلس
پاکســتان ،گفت :امیدوارم در دوران جدید ما شاهد
روابط بســیار نزدیکتر و صمیمی تری بین دو کشور
دوست ایران و پاکستان باشیم.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به اظهارات رهبر
حزب تحریک انصاف پاکستان مبنی بر اهمیت تقویت
روابط اقتصادی دو کشــور اظهارداشــت :باید شاهد
پیشرفت قابل مالحظهای در روابط اقتصادی و تجاری
دو کشور باشیم.
روحانی همچنین احمدخان نیازی را برای شرکت
توگو و همکاریهای آسیا که قرار
در اجالس مجمع گف 
است اواخر مهرماه در تهران برگزار شود ،دعوت کرد.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکســتان نیز در این
تماس تلفنی با قدردانــی از تبریک رئیسجمهوری
ایران به مناسبت پیروزی این حزب در انتخابات مجلس
کشورش گفت :ما خواهان پیشرفت قابل مالحظهای
در روابط دو کشــور در همــه عرصهها به ویژه حوزه
تجاری هستیم.
احمدخان نیازی تصریح کرد :اطمینان میدهم که
روابط دو کشور توسعه و تعمیق بیشتری خواهد یافت
و پاکستان اهمیت بسیار زیادی برای تقویت روابطش
با ایران قائل است.
وی همچنیــن گفت که در اجالس همکاریهای
آسیا در تهران قطعا شرکت خواهد کرد.

صبح پنجشنبه طی مراسمی انجام گرفت

غبارروبی مضجع مطهر حضرت
امامرضا(علیهالسالم) با حضور رهبر انقالب

همزمان با ماه ذیالقعده و ایام زیارت مخصوص رضوی ،مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامنالحجج
حضرت علیبنموسیالرضا (علیهماالسالم) ،صبح پنجشنبه با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراســم معنوی مراجع تقلید آیات عظام مکارم شــیرازی و وحیدخراسانی ،و آیتاهلل مصباح یزدی،
به همراه جمعی از علما ،مسئولین و خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور داشتند.

با هدف خدمات رسانی به مستضعفان صورت گرفت

اعزام صدها نفر از دانشجویان بسیجی
دانشگاههای تهران به مناطق محروم

صدها دانشجوی بســیجی از دانشگاههای
تهران عصر امروز بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه
اردوهــای جهادی دانشــگاههای تهران برای
خدمات رســانی به مردم مستضعف به مناطق
محروم شتافتند.
به گزارش فارس ،مراسم افتتاح اردوهای جهادی
دانشــگاههای تهــران با حضور نیک روش مســئول
سازمان بســیج دانشجویی ،غفاری معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،هادی قاســمی مسئول بسیج

دانشــجویی تهران بــزرگ و جمعی از دانشــجویان
بســیجی دانشــگاههای تهران ،گروههــای جهادی
دانشــگاههای تهران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار
شد.
بنابراین گزارش بعد از این مراسم که در پردیس
مرکزی دانشــگاه تهــران برگزار شــد ،صدها نفر از
دانشجویان بســیجی به کمک مردم مناطق محروم
شــتافتند تا در طرحهای مختلــف جهادی به مردم
محروم خدمت رسانی کنند.

آیتاهلل امامی کاشانی در خطبههای نمازجمعه تهران:

دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت:
ایران در توسعه علم نانو هم اکنون در رتبه پنجم
جهانی قرار دارد و این اتفاق در یک فاصله زمانی
 10ساله محقق شده است.
به گزارش ایرنا« ،سید محمدحسین سجادی نیری»
یزد ،افزود :این رتبه نشان می دهد که با توسعه فناوری در
حوزه های مختلف می توانیم جهش ویژهای داشته باشیم.
وی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی
بــر اینکه گفتمان قالب باید علم و فناوری باشــد ،ادامه
داد :تمام موضوعات فناوری بر مبنای محور این شــعار
پیگیری می شود.
این مســئول ادامه داد :فناوری باید ســطح زندگی
مردم را ارتقا دهد و گفتمان غالب کشور به علم و فناوری
تبدیل شود.
سجادی نیری افزود :بسیاری از اوقات منابع کافی از
ســوی دولت و حاکمیت برای توسعه فناوری اختصاص
مییابد اما به دلیل برخی موانع اتفاقی که مد نظر است،
رخ نمیدهد.
وی تصریح کرد :توسعه فناوری در کشور با موانع خارج
از توسعه اکوسیستم فناوری مواجه است ،مثال شرکتهای
حوزه اقتصاد دانش بنیان موفق نمیشوند به خاطر موانعی
که در بخشهای دیگر وجود دارد ،کاری انجام دهند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه موضوع
اســتفاده از «تکنولوژی اینترنت اشیا» در ستاد در حال
پیگیری است ،افزود :این موضوع چند سال آینده ،دنیا را
تحت ثاتیر خودش قرار میدهد.
سجادی نیری در این ارتباط اظهار داشت :همانطور
که امروز با مفهوم فضای مجازی مواجه هســتیم ،بعضا
تهدیدات آن در کشــور مورد توجه قــرار گرفت ،قطعا
سالهای آتی اشیا اطراف ما با اینترنت در ارتباط خواهد
بود.

جمهوری اسالمی زیر بار مذاکره با آمریکا نمیرود

امامجمعه موقت تهــران گفت :آمریکا همه امیدش
را بر همین مسئله بسته که به ایران برای مذاکره فشار
بیاورد؛ ایــران اصال زیر بار مذاکــرهای که آنها در نظر
گرفتهاند ،نمیرود.
آیتاهلل محمد امامیکاشــانی خطیب نماز جمعه تهران با
اشــاره به احتکار کاالهای اساســی مردم از سوی سوداگران و
سودجویان ،گفت :در کشوری که دور تا دور آن دشمن هستند،
از آمریکا و صهیونیست و آلسعود گرفته ،آدم احتکار کند ،واقعا
جای تعجب و تأسف دارد.
وی افــزود :از قوهقضائیــه در برخورد با محتکران تشــکر
میکنــم ،مجازاتهــا را باید جدی گرفت ،ایــن مجازاتها در
کشــوری که در حال جنگ اقتصادی است ،باید جدی گرفته
شــود ،ریاســت قوهقضائیه نیز در برخورد بــا محتکران جدی
هستند که این مجازاتها انشاءاهلل انجام میشود ،اما محتکران
رسوا میشوند.
وی احتکار برخی کاالهای اساسی مردم طی ماههای اخیر
را مصداق حرص دانست و گفت :همین احتکاری که در کشور
رخ داد ،مصداق حرص اســت ،در قرآن آمده که وقتی که اینها
مردند ،صورتها سیاه است ،گویی که شب تاریک است ،کسانی
که به همین ســیاهی گرفتار هستند ،در روایات بیان شده که
ذلت تمام وجودشان را گرفته و بیآبرو میشوند ،محتکر در دنیا
هم بیآبرو است ،اما مهم آخرت است.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان با بیان اینکه این تهدید

کالم ترامپ در دنیا ارزشی ندارد

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه شــرایط بهگونهای
است که دنیا دارد برای فشار بر روی ایران مانور میدهد ،تصریح
کرد :آمریکا همه امیدش را بر همین مســئله بسته که به ایران
برای مذاکره فشــار بیاورد؛ ایران اصال زیر بار مذاکرهای که آنها
در نظر گرفتهاند ،نمیرود ،مواضع ایران همان است که از ابتدا
رهبر معظم انقالب بیان کردند ،بر فرض محال هم اگر مذاکره
شــود ،رئیسجمهور آمریکا زیر آن میزنــد و دروغ میگوید و
بساط را بر هم میزند.
آیتاهلل امامیکاشانی اضافه کرد :آماری برای بنده آوردهاند
و از واشنگتنپســت اســت که نقل کردهاند که مینویسد که
دروغهای ترامپ افزایش چشــمگیری در ماههای اخیر داشته
اســت ،اینطور که این نشریه گزارش داده ،ترامپ در  558روز
گذشــته 4 ،هزار و  229بار دروغ گفته و پیمان شکسته است و
باز میگوید که در دو ماه اخیر 970 ،بار دروغ گفته و پیمانش را
شکسته است ،در جای دیگری آورده است که با حساب ریاضی،
از وقتــی که ترامــپ روی کار آمده ،هر روز بیــش از  7دروغ
میگوید و عهد خود را میشــکند .وی تأکید کرد :ترامپ آدم
بیشــخصیتی است ،او نه به خدای مسیح و نه شخص حضرت
مسیح عقیده ندارد ،ترامپ طبق آنچه که در دنیا نشان میدهد،
اصال قیمت ندارد و کالمش ارزشــی ندارد ،این برای این است
که بگوید این کارها و فشارهای اقتصادی اثرگذار است و این را
میخواهد در دنیا منعکس کند.

عکس :محمدعلی شیخزاده

امام جمعه قم گفت :انتظار است رئیس جمهور و مسئوالن اقتصادی
به جای گره زدن مشــکالت به داخل و خارج بــا حرکت انقالبی ،حل
مشکالت مردم در این زمینه را شتاب ببخشند.
حجتاالسالم والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم
که در مصالی قدس برگزار شد ،با اشاره به مشکالت پیش روی کشور ،گفت :اگر
همه ما به وظایف خود درست عمل کرده و به خدا اعتماد و توکل کنیم ،خداوند
قادر است که تمام این مشکالت را از سر راه بردارد.
به گزارش فارس ،امام جمعه قم با اشــاره به سالروز مقاومت حزب اهلل لبنان
در جنگ  33روزه ابراز داشت :حزب اهلل نشان داد که راه پیروزی در برابر چنین
دشمنان زبان نفهمی مقاومت است ،نه مذاکره.
حجتاالســام والمسلمین سعیدی با اشاره به مطالبات رهبری از قوای سه
گانه برای اصالح اوضاع اقتصادی و رفع مشــکالت معیشتی مردم ،بیان داشت:
انقالب اسالمی در عرصه داخلی ،منطقهای و بینالمللی با پیشروی راهبردی خود
بنیان نظام اســتکبار به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم را متزلزل کرده و جبهه
مقاومت شکستهای سنگینی را بر آنها تحمیل کرده است.
وی با اشــاره به اینکه پیروزیهای مقاومت همچنان ادامه دارد ،یادآور شد:
راه حل غلبه بر ضعفها ،آسیبها و نابسامانیهای اقتصادی تولید پیوسته ،حفظ
اقتدار ملی ،حفظ و ارتقاء امنیت ،خدمت بهتر به مردم ،حفظ انســجام و وحدت
ملی ،تقویت روحیه انقالبی و تقویت عزم و اراده مردم است.
امام جمعه قم بــا تاکید بر ضرورت اجرایی کردن سیاســتهای اقتصادی
مقاومتی افزود :باید مسئوالنی به کار گرفته شوند که به اقتصاد مقاومتی اعتقاد
داشته و در این زمینه دستورات مقام معظم رهبری را عملی کنند.
حجتاالســام والمســلمین ســعیدی تصریح کرد :هیچ کس به خصوص
مســئوالن ارشد نظام نباید تصور کرده و نباید چنین تبلیغ کنند که تحریمهای
آمریکا دلیل اصلی اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکالت اقتصادی مردم است .وی
خاطرنشــان کرد 40 :سال است که ما از سوی آمریکا تحریم شدهایم ولی ملت
نشــان دادهاند که این تحریمها در برابر عزم ،اراده و ایمان هرگز کارساز نبوده و
نیست .امام جمعه قم منشا نابسامانیهای اقتصادی و معضالت معیشتی مردم را
ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی دانست و گفت :عدم باورمندی به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و گره زدن منافع ملی ،امنیت ملی و گشــایش ملی به بیگانگان
از دیگر مشکالتی است که باید برطرف شود.
حجتاالسالم والمســلمین ســعیدی تاکید کرد :باید برای چیره شدن بر
مشکالت اقتصادی وحدت مسئوالن و سران قوا حول محور والیت شکل گرفته و
عزم و اراده جدی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها راه عالج است.
وی با اشاره به دستور رهبری برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی
و برگزاری جلســات خوب این شــورا ،گفت :انتظار است که این شورا دستورات
قاطع و صریح رهبری را عملیاتی کرده و همچون قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی
دشمن مشکالت را در بازه زمانی کوتاه اجرایی کرده و گزارش خود را در مقاطع
مختلف به مردم اعالم کنند.
امام جمعه قم تقویت تولید و اشتغال ،رفع معضل بیکاری و گرانی سرسام آور
را خواستار شد و افزود :باید در این زمینه با مردم شفاف سخن گفته شود و انتظار
است رئیس جمهور و مســئوالن اقتصادی به جای گره زدن مشکالت به داخل
و خارج با حرکت انقالبی ،حل مشکالت مردم در این زمینه را شتاب ببخشند.

ایران و پاکستان
عمق راهبردی
یکدیگرهستند

ایران از لحاظ
توسعه فناوری نانو
در عرصه جهانی
رتبه پنجم دارد

را به تمام ســودجویان اعالم میکنم که زندگی خودتان و زن و
بچهتان را در دنیا و آخرت ســیاه نکنید ،این کارها روی زندگی
دنیا و آخرت شما و نسلتان تأثیر میگذارد ،خطاب به محتکران
و سودجویان ،خاطرنشان کرد :با جمع کردن پول و طال و برنج،

کشور را متالطم نکنید ،این کشور ،کشور امام زمان(عج) است
و از ایــن گردنهها عبور خواهد کرد ،نفس خانوادههای شــهدا
اثرگذار اســت و تأثیر خودش را بر این کشــور و مردم خواهد
گذاشت.

مراجع عظام تقلید:

مردم از تعلل در برخورد با مفسدان ناراضی هستند

مراجع عظام تقلید با تاکید بر اینکه مردم از تعلل
در برخورد با مفسدان ناراضی هستند تصریح کردند:
اجازه نمیدهیم عدهای با فســاد و مدیریت نادرست
کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرند.
بــه گزارش خبرگزاری رســا ،آیتاهلل نــوری همدانی از
مراجع تقلید در دیدار جمعی از اســاتید سطوح عالی و خارج
حوزه علمیه قم با بیان توصیههایی به مســئوالن ،خواســتار
صداقت در کالم ،عمل به وعدههای داده شــده و حل مسائل
اقتصادی کشور از سوی مسئوالن شد.
وی گره زدن تمام امور کشور را با تحریم نادرست دانست
و مدیریــت صحیح و تخصصی با نظارت و مبارزه با فســاد را
یکی از راههای برون رفت از مشکالت کشور عنوان کرد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه
علما و روحانیون باید زبان مردم باشند و خواستههای به حق
مردم را به گوش مسئوالن برسانند ،اظهار داشت :مردم نباید
از نظام و انقالب و روحانیت ناامید شوند چرا که در طول تاریخ
علما متکی به مردم بودند و اگر به کسی ظلم میشد درب خانه
علما میرفتند.
وی روحانیــت را پناهگاه مردم دانســت و ادامه داد :این
مسئله به عنوان یک افتخار بوده و نباید این ارتباط قطع شود،
ما درحمایت از خواســته به حق مــردم ،حمایت از انقالب و

عضو هیئت رئیسه مجلس:

طرح استیضاح
وزیر اقتصاد فردا
اعالم وصول می شود
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت
که طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از
پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی فردا  21مرداد اعالم
وصول میشود .
علیاصغر یوســفنژاد افزود :حدود  70تن از نمایندگان
مجلس پای طرح استیضاح مسعود کرباسیان را امضا کردهاند،
اگر چه ممکن اســت این تعداد در زمــان باقی مانده تا اعالم
وصول تغییر کند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی
گفت که طرح اســتیضاح وزیر اقتصاد در  2جلسه کمیسیون
تخصصی اقتصادی مجلس بررســی و محورهای آن مشخص
شده است.
وی افزود :پس از اعالم وصول اســتیضاح ،براساس اصل
 88قانون اساســی ،وزیر به مــدت  10روز فرصت دارد تا به
ســئواالت مطرح شــده از ســوی نمایندگان مجلس پاسخ
دهد.
یوســف نژاد در بــاره محورهای اســتیضاح وزیر اقتصاد
توضیح بیشــتری نداد ولی پیش از این رسانهها از تهیه طرح
استیضاح کرباسیان در  15محور خبر داده بودند که مهمترین
آن «وضعیت نابســامان اقتصادی کشــور ،بازار متالطم ارز و
سکه» بود.

نظام اسالمی و والیت فقیه با هیچ کس تعارف نداریم و کوتاه
نخواهیــم آمد چون مردم از ما توقع دارند مدافع حقوق آنان
وشعارهای انقالب اسالمی باشیم.
آیتاهلل نوری همدانی تأکید کــرد :ما نباید اجازه دهیم
عدهای کم با فساد و بیمدیریتی کارآمدی نظام را زیر سؤال
ببرند و به حق مردم دست درازی کنند.
وی با یادآوری خباثت و دشــمنی آمریکا نسبت به ملت
ایران عنوان کرد :این دشــمنی بوده و خواهد بود چون آنها با
ملت ایران مخالف هستند و در این چهل سال بدترین ظلمها
را در حق مردم ایران انجام دادهاند.
این مرجع تقلید خاطرنشــان کرد :مردم ما دشــمنیها
را درک میکننــد و بــه همین دلیل چهل ســال مقاومت و
ایســتادگی کردند ولی از بیعدالتی ،تبعیض و فساد در رنج
هستند.
آیتاهلل نوری همدانی تصریح کرد :من به مسئوالن عرض
میکنم اگر مردم مطمئن باشــند شما با رانت و فساد مقابله
میکنید از شما حمایت خواهند کرد ،مسئوالن همه چیز را با
تحریم گره نزنند چرا که تجربه نشــان داد خیلی از چیزها به
تحریم ارتباط ندارد ،قیمت گذاری واقعی اجناس و نظارت و
اشراف بر آن بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.
وی افزود :مسئوالن خواسته به حق مردم را بشنوند و در

رفع آن بکوشند ،مردم هم نباید اجازه موج سواری به دشمنان
خود دهند چون این افراد دست شان به خون این ملت آلوده
است و االن هم نوکری استکبار را میکنند.

مردم از تیم اقتصادی دولت
و تعلل در برخورد با مفسدان راضی نیستند

آیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی نیز صبح پنجشــنبه در
همایش نقش روحانیت و مساجد در خدمت رسانی به مردم
که در مدرسه نواب صفوی برگزار شد گفت :زندگی مسلمانان
در ابتدای اســام ساده و کم هزینه بوده و اعتنایی به زرق و
برق دنیا نداشتهاند اما دشــمن با برنامهریزی مبنی بر القای
زندگی پرهزینه و ایجاد شــبهه به ایجاد اختالف پرداخت که
این مورد یکی از اسباب شکست مقابل دشمن است.
وی حقوقهــا و رانتهای نجومــی را از مصادیق زندگی
پرهزینه دانست و اذعان کرد :آمریکا و دیگر کشورهای غربی
از قدرت ایمان ایرانیان میترسند چرا که جوانان ما در هشت
ســال جنگ تحمیلی در برابر قدرتهای استکباری با سالح
ایمان موفق شدند.
آیتاهلل مکارم شــیرازی ابراز کرد :دولت بداند اگر وظیفه
خــود را در مقابل جوانان و جامعه به خوبــی انجام دهد نه
تنها از آمریکا بلکه از هیچ کشــوری نباید بترســد اما اگر به
ایــن وظایف به خوبی عمل نکند خطرات جدی تری ایران را

تهدید میکند.
این مرجع تقلید با بیان لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت
اظهــار کرد :دولتمردان باید این موضوع را بدانند که مردم از
تیم اقتصادی دولت راضی نیستند و یکی از ضرورتهای این
دولت وجود مدیران شــجاع و نترس است که اگر مدیری در
راس کار شجاع نباشد موفق نخواهد شد.
وی ادامــه داد :مردم از دســتگاه قضایی فعلی نیز راضی
نیســتند چرا که بــا جدیت به مجازات مفســدان اقتصادی
نمیپردازد و زمانهای مجازاتها را بیمورد طوالنی کردهاند
و زمینههای فرار مفســدین فراهم شده در صورتی که برخی
از جرمها را میتوان در زمان بسیار کوتاهتر رسیدگی کرد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد:
متاســفانه برخی از مفسدان برای خود امنیت قائل شدهاند و
دلیل این امر هم این اســت که با برخی از صاحبان قدرت در
ارتباط هستند و با مدیران کالن کشور در ارتباط هستند.
آیتاهلل مکارم شــیرازی با بیان اینکه در مبارزه با مفسد
و جلوگیــری از رانــت باید همچون حضرت علــی(ع) رفتار
کــرد ،افزود :نباید با هیچ کــس در این زمینه مالحظه کرد،
مدیران نیز در صورت فساد نزدیکان خود حتی با برادر ،فرزند
و خانــواده خود برخورد کنند که اگــر این موضوع به خوبی
رعایت شود آینده انقالب اسالمی روشن خواهد بود.

اولین سالگرد شهید محسن حججی
در نجفآباد برگزار شد
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هدیه به خوانندگان
آیتاهلل مجتهدی تهرانی(ره):
کســی که خدا توفیق دعا کردن به او داده است ،توفیق اجابت
هم به او داده است.

اخبار ادبی و هنری
کتاب زندگی و شخصیت رهبر انقالب اسالمی
در عراق منتشر شد

کتاب «هذا قائدی» با موضوع زندگی و شخصیت رهبر معظم انقالب اسالمی
در عراق چاپ و منتشر شد.
در این کتاب ســعی شده اســت تا به همراه تصاویر ويژه هر بخش ،به همه
جنبههای شــخصیتی حضرت آيــتاهلل العظمي خامنهاي (مدظلــه العالي) به
صورتی که مخاطب آن عموم مردم جهان عرب باشند ،پرداخته شود.
در این کتاب مخاطب از تولد ،تحصیل ،ســبک زندگی ،شخصیت ،مدیریت
مقتدرانه ،زمان انقــاب و دوران مبارزه ،دفاع مقدس و حال حاضر رهبر معظم
انقالب به خوبی مطلع خواهد شد.
عالوهبر آن این کتاب بیانکننده شــخصیت مقــام معظم رهبري (مدظله
العالــي) در کالم حضــرت امام (ره) و بــزرگان دین ،همچنین شــخصیتها،
فرهیختگان ،مبارزین و سیاستمداران دنیاست.
خوانندگان اين كتاب در بخش پایانی آن ،از زبان نزدیکان آيتاهلل العظمي
ســيد علي خامنهاي (در قالب مصاحبه) با جنبههــای ناگفته و خاطرات زیبا و
جذاب از زندگی ایشان آشنا ميشوند.

مستندی درباره رهبر شیعیان پاکستان
رونمایی شد

فیلم مســتند «فرزند امام» درباره شهید عالمه عارف الحسینی ،رهبر فقید
شیعیان پاکستان که توسط یک مستندساز پاکستانی ساخته شده ،رونمایی شد.
محتشم علینقوی ،مستندساز پاکستانی مقیم ایران درباره ساخت مستند
«فرزند امام» در مراســم رونمایی از این فیلم گفت :با ســاخت مستند «فرزند
امام» به دنبال این موضوع بودیم که ببینیم چگونه امکانپذیر است که نماینده
امام خمینی(ره) در پاکســتان آن هم همزمان با انقالب اســامی در ایران و در
زمانی که تشیع قدرت زیادی در این کشور داشته بهراحتی توسط یک نفر ترور
میشود.
وی با اشــاره به نامه امام خمینی(ره) به مردم پاکســتان در سال  67اظهار
داشت :این نامه یکی از مهمترین نامههای درج شده ایشان است که در صحیفه
امــام(ره) هم آمده اســت .این نامه از لحاظ اهمیت حتی شــاید از نامه امام به
گورباچف (رهبر شوروی سابق) با اهمیتتر است چراکه موضوع این نامه درباره
تفکیک اسالم آمریکایی از اسالم ناب محمدی است.
نقوی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد :شهید عالمه عارفالحسینی اهل
پاراچنار و نماینده امام خمینی(ره) در کشــور پاکستان بود که قبل از پیروزی
انقالب اسالمی و بعد از فوت شیخ مفتی جعفر حسین که رئیسنهضت جعفریه
پاکســتان بود ،ریاست این نهضت را برعهده میگیرد تا اینکه در سال  ۱۹۸۸در
اثر ترور به شهادت میرسد.
نقوی توضیح داد :مســتند «فرزند امام» موارد بســیار مهمی چون انقالب
اسالمی ،والیت فقیه ،ترور شهید عارف الحسینی ،اختالف علما و جریانهایی که
برعلیه این شهید بزرگوار فعالیت میکردند ،دربر میگیرد.
وی توضیح داد :با توجه به اینکه ســیامین ســالگرد شهادت شهید عالمه
عارف الحســینی نزدیک میشویم ،تالش میکنیم تا این فیلم را برای پخش در
شــبکههای داخلی و خارجی هماهنگ کنیم .در حال حاضر مستند در سازمان
هنریو رسانهای اوج در حال بازبینی است و هنوز پخش آن مشخص نشده است.
نقوی بااشــاره به رایزنی جهت رونمایی مستند خاطرنشان کرد« :فرزند امام» را
تا امروز در یک نوبت برای فعاالن فرهنگی و طلبههای پاکستانی اکران خصوصی
کردیم .یک نســخه را هم برای نادر طالبزاده ارسال کردیم که مستند را تماشا
کردند .وی با بیان اینکه «فرزند امام» با حمایت خانه مســتند انقالب اســامی
ســاخته شده است ،تصریح کرد :این کار در دو نسخه یکی برای فعاالن فرهنگی
پاکستانی و دیگری برای مخاطبان ایرانی در زمان  ۸۰دقیقه ساخته شده است.

تصمیمگیرانسینما
هیچگاه عوض نمیشوند!

یک کارشناس معتقد است که تا وقتی فعالیت یک مافیا در سینمای ایران
قطع نشود ،هیچ تغییری در این عرصه ایجاد نمیشود.
امیرحسین جوانشیر ،فعال رســانهای در گفتوگو با خبرنگار کیهان گفت:
این روزها زمزمههایی مبنی بر رفتن محمد مهدی حیدریان از سازمان سینمایی
شــنیده میشود و بازار گمانهزنیها برای جایگزینش داغ داغ است .اما اگر کمی
دقت کنیم و عملکرد این سه دهه مدیران سینمایی را بررسی کنیم متوجه آن
میشویم که تیمی قوی و مافیایی قدرتمند و پیچیده همچون بختک بر سر تمام
مدیران ســینمایی ما سایه افکنده و الجرم هر کسی که بیاید یا جزو باند و تیم
آنها بوده و یا اگر هم نبوده بعدا بهاشکال مختلف به خدمت آنها درآمده و مسیر
پراشتباه و ریلگذاری شده قبلی را ادامه داده!
وی توضیح داد :لیدر و رأس هرم این جریان کســی نیست جز سید محمد
بهشتی شیرازی! فردی که مؤســس خانه سینما بوده و اولین رئیسو مؤسس
بنیاد ســینمایی فارابی و مشاور وزیر ارشــاد و دبیری جشنواره فیلم فجر را در
کارنامه دارد و توانسته یکی از قدرتمندترین مافیاها را در عرصه فرهنگ و هنر و
بهویژه در سینمای ایران پایهگذاری کند .بهشتی همچون معماری چیرهدست و
زیرک توانست در فضای دهه شصت یک تشکیالت زیرزمینی سینمایی راهاندازی
کنــد که تا به امروز هم پابرجا مانده! مافیایی که از انتخاب مدیران ســینمایی
تا انتصاب مدیران جشــنوارهها و شــوراهای صنفی و حتی صدور مجوز فیلمها
همــه چیز را در قبضه خود دارند و اجازه ورود هیــچ فرد یا گروه غیرخودی را
نمیدهند و فضای ســینمایی را کامال سیاسی نگه داشتهاند به طوری که رسما
در انتخاباتها دخالت میکنند و اکثرا هم از جریانی خاص دفاع میکنند و هنر
و ســینما پتانســیل بازیگران را در خدمت منافع سیاسی گروهی خاص به کار
میگیرند! این منتقــد تصریح کرد :تا این مافیای نامیمون و نامبارک فرو نریزد
تغییر یک مدیر سینمایی هیچ اثری را در جهت بهبود وضع موجود ایجاد نخواهد
کرد و مدیران در عمل فقط مجری سیاستهای دیکته شده هستند.

بازیگر همهچیز دان،باز دروغ گفت!

چنــد روزی اســت که در شــبکههای اجتماعی خبری بــه نقل از صفحه
اینستاگرام حمید فرخنژاد بازیگر سینما دستبهدست میشود .فرخنژاد با انتشار
خبر و تصویری چنین القا کرده که ســتاد بازسازی عتبات بهجای رسیدگی به
وضعیت خطهای از کشورمان ،در عراق هزینه میکند!
در ایــن باره بایــد گفت :اوال؛ آقای بازیگر همهچیز دان عجیب اســت که
هنوز نمیداند ستاد بازسازی عتبات ،بودجه دولتی ندارد و هزینه پروژههای این
ستاد از محل کمکهای هزاران زائر شیعه از کشورهای مختلف تأمین میشود.
ایــن یعنی وقتی انســان از چیزی اطالع ندارد دربــاره آن چیز حرف نمیزند،
حکــم نمیکند و بیانیه صادر نمینمایــد .دوم؛ آقای فرخ نژاد قبال با حمایت از
ســرکرده فرقه دراویش داعشی که دستش به خون سه جوان پلیس آلوده است
و نیز حمایت از جاســوس آمریکا ،میزان ســواد ،بصیرت و ایراندوستی خود را
بهنمایش گذاشــتهاند! بنابراین دروغسازی و شــایعهپراکنی از چنین فردی که
خودش هم تکلیف خودش را میداند و این از پستهایش در فضای مجازی کامال
واضح است ،بعید به نظر نمیرسد .ضمنا آقای فرخ نژاد! تالش نکنید از خودتان
چهرهای مهربان و مردم دوســت ارائه کنید ،همکارانتان خاطرات جذابی از شما
دارند ،بهخصوص از تخصص شــما در شکستن دست و بازو .عالوهبر اینها آقای
فرخ نژاد! درباره عکس دوستانهتان با یکی از اختالسگرها چه توضیحی دارید؟

هالیوود هم ستاره ترامپ را پاک کرد!

مراسم اولین سالگرد شــهادت محسن حججی
شهید مدافع حرم ،عصر پنجشــنبه باحضور اقشار
مختلف مردم استان اصفهان و دیگر شهرهای کشور
در نجف آباد برگزار شد.
به گزارش ایرنا در این مراسم که درمحل یادمان شهدای
نجفآباد و در کنار قبر آن شهید سرافراز در گلزار شهدای این
شهر برگزارشد ،حجتاالســام پناهیان در سخنانی از مقام
شامخ شهدا بویژه شهدای مدافع حرم و شهید حججی تجلیل
کرد.
وی از شهید حججی به عنوان الگو و نمونه ایثار و مقاومت

مردمی یاد کرد و افزود :این الگو به عنوان دســتاورد انقالب
اســامی باید در همه عرصهها از جملــه عرصه اقتصادی و
ایستادگی در مقابل استکبار مورد توجه قرار گیرد.
شهید محسن حججی  25ســاله از افراد خیر نجفآباد
و مدافــع حــرم بود که مردادماه ســال گذشــته در نبرد با
تکفیریهای داعــش در منطقه مرزی بین عراق و ســوریه
به اســارت نیروهای داعش درآمد و پس از دو روز اســارت،
تکفیریهای داعش با جداکردن ســر از بدن ،او را به شهادت
رساندند.
پیکر شهید حججی در شــهریور ماه سال  96شناسایی

شد و مراسم تشییع پیکر آن شهید ،مهرماه همان سال ابتدا
در تهران برگزار و ســپس در مشــهد در حرم امام رضا(ع) با
استقبال باشکوه مردم طواف داده شد.
همچنین پس از انتقال پیکر شهید حججی به اصفهان،
مراسم باشــکوهی در میدان نقش جهان برگزار و با استقبال
کــم نظیر مردم در نجفآباد در کنار همرزمان شــهیدش به
خاک سپرده شد.
شــهید حججی از اعضای مؤسسه شهید احمد کاظمی
بود که به محرومیتزدایی در مناطق فقیر کشور میپرداخت.
از این شهید فرزندی  2ساله به یادگار مانده است.

پــس از اینکــه ســتاره دونالــد ترامــپ در پیــادهروی خیابان مشــهور
« »Walk of Fameدوبار توســط مردم شکســته شــد ،باالخره شورای شهر
«وســت هالیوود» روز دوشنبه  ۶اوت به اتفاق آراء با حذف ستارۀ دونالد ترامپ
از این خیابان موافقت کرد.
شــورای یاد شده اظهار داشــته که این تصمیم به دالیل مختلفی از جمله
موضــع رئیسجمهوری آمریکا دربارۀ تغییــرات آب و هوایی ،رفتار و نگرش او
نسبت به زنان و دستور او برای جدا کردن فرزندان از خانوادههای مهاجر در مرز
مکزیک گرفته شده اســت .الزم به ذکر است در خیابان »«Walk of Fame
تقریبا برای اغلب هنرپیشــهها و بازیگران و مجریان معروف هالیوود ،ســتارهای
درنظر گرفته شــده که در کف پیادهروی این خیابان نصب گردیده است .ستارۀ
دونالد ترامپ در سال  ۲۰۰۷میالدی در این پیادهرو نصب شد؛ یعنی زمانی که
این میلیاردر آمریکایی با شرکت در برنامۀ « »The Apprenticeبه یک چهرۀ
مشهور تلویزیونی تبدیل شد.
پیش از این نیز درخواســتهای مشــابهی برای حذف ســتارههای افرادی
همچون «بیل کازبی» و «کوین اسپیسی» بهدلیل رسوایی آزار جنسی آنها شده
بود که هردوی این درخواستها رد شد! اما گویا وضعیت رئیسجمهوری آمریکا
نزد مردم و حتی موسســات اداری و شــوراهای مردمی این کشــور وخیمتر از
متجاوزان و متعرضان جنسی است!!

