
اخبار كشور

دیگهایپلویسفارتخانهها
بهشدتمیجوشد!

بعد از مراســم تقدیر از برخی سینماگران ایرانی در باغ منزل سفیر 
اســترالیا و برخی تحرکات به اصطالح فرهنگی سفارت آلمان و مهمانی 
مختلط سفارت انگلیس و پارتی مشابهی در سفارت ایتالیا، اینک سخن 
از مهمانی دیگری در ســفارت انگلیس به مناسبت نودوسومین سالگرد 
تولد ملکه انگلیس به میان آمده که قرار اســت به دلیل محدودیت های 
مالی، به هزینه خود ایرانیان دعوت شده برگزار گردد! یعنی اگر دیگ های 
پلوی سفارت انگلیس را به هزینه انگلیسی ها برای مشروطه خواهان بار 
گذاردند، این بار قرار اســت خود برخی به اصطالح ایرانی ها، دیگ پلوی 

سفارت را بار گذاشته و هیزمش را تامین کنند!
مراســم یاد شده که قرار است امروز از ساعت 18 الی 21 در سفارت انگلیس 
برگزار شــود، به وسیله کارت دعوت مخصوصی به اطالع مدعوین رسیده که در آن 

کارت دعوت از آنها خواسته شده مبلغ 2500 یورو برای مراسم فوق بپردازند!
این وقاحت و بی شــرمی از ســوی دولتی ابراز می شود که بیشترین جنایات 
را در طــول 200 ســال اخیر در حق ملت ایران روا داشــته و باالترین صدمات و 
خســارات را به این مردم وارد آورده است. از اعزام فراماسون ها و مستشاران برای 
تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی ها گرفته تا غارت آثار باستانی و تغییر و جعل 
تاریخ این سرزمین، تا حمایت مادی و معنوی از فرقه های ضاله ای همچون بهاییت 
و وهابیت، تا انحراف در مشروطیت و به شکست کشاندن انقالب مشروطه، تا غارت 
نفت ایران طی ســالیان متمادی، تا تحمیل قراردادهای ننگین دارســی و رویتر و 
رژی، تــا تجاوزات پی در پی به خاک ایران و  اشــغال بخش هایی از آن طی جنگ 
جهانی اول و سپس تصرف نیمی از سرزمین ایران با قرارداد 1915 و بعد از آن به 
تصرف درآوردن همه خاک ایران طی قرارداد 1919، تا کشتار و قتل عام بی سابقه 
9 میلیون نفری طی ســال های 1917 تا 1919، تا روی کار آوردن رژیم رضاخانی 
و اولین دولت دست نشانده تاریخ ایران زمین تا  اشغال ایران در طول جنگ جهانی 
دوم طی ســال های 1320 تا 1324 و وارد آوردن خسارات هنگفت مالی و جانی 
به مردم ایران، تا به راه انداختن کودتای ســیاه 28 مرداد 1332 علیه ملت ایران، 
تا حمایت بی چون و چرا از شاه و رژیمش در طول 25 سال غارت سرزمین ایران، 
تا شــرکت در انواع و اقســام توطئه های نظامی و غیرنظامی علیه انقالب ایران، تا 
پشــتیبانی نظامی و سیاسی از صدام و مجهز کردنش به سالح های کشتار جمعی 
مانند بمب های شیمیایی برای نابودی مردم ایران، تا شرکت مستقیم در تحریم های 
مختلف علیه ملت ایران، تا حضور در فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
1388 و... حاال ایرانیان باید هزینه های تولد نودوسومین سال تولد ملکه کشوری را 
بدهند که یک تاریخ خباثت و جنایت در حق آنها روا داشته و خسارات و زیان های 
هنگفتی به حرث و نسل شــان وارد آورده اســت! آیا ایــن نهایت خفت و خواری 
نیست؟ حتی برده های حلقه به گوش و خانه زاد دوران باستان که نسل اندر نسل، 
اربابان خود را بردوش گرفته و در پای آنها قربانی می شــدند نیز تا این حد چنین 
خوار و خفیف نشــده بودند! قابل ذکر اینکه روز تولد ملکه انگلیس، روز ملی این 
کشور نیز محسوب می شود، چنانچه سرود ملی انگلیس نیز دعا به جان ملکه است 
و این دولت مدعی دمکراســی هیچ سرود مستقلی که به کشور و سرزمین و مردم 
انگلیس ربط داشــته باشد، ندارد و شاید انگلیس تنها دولت در دنیا باشد که فاقد 
قانون اساسی است و قوانین آن براساس قوانین قرون وسطی نوشته و اجرا می شود!
کادویتولدکاریکاتوریستهایایرانی

بهملکهانگلیس
به بهانه برگزاری مراسم جشن تولد ملکه انگلیس در سفارت بریتانیا 
در تهران، نمایشــگاه کارتون و کاریکاتور »آسوده باش، من ملکه ام« در 

گالری عالی حوزه هنری برپا شد.
سید مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر نمایشگاه »آسوده باش، من ملکه ام« در 
نشســتی خبری گفت: سفیر انگلیس در ایران در پی بازگشت دوران استعماری و 
نفوذ در ایران اســت. از همین رو دست به برگزاری افطاری، میهمانی های مختلط 
و این بار تولد برای ملکه انگلستان زده اند. هنرمندان انقالبی دغدغه این اتفاقات را 
دارند و باید با آگاه سازی و خلق آثاری که بتواند روشن کننده موضوع باشد، جامعه 
را نسبت به این رخدادها حساس کنند. وی توضیح داد: ما در پنج شنبه آتی شاهد 
برگزاری جشن تولد 93 ســالگی ملکه انگلستان هستیم؛ جشنی که قرار است با 
تالش سفیر انگلســتان، راب مکر، در تهران برگزار شــود. سفارت انگلیس کاسه 
گدایی به دســت گرفته و گفته است هرکس که می خواهد در این جشن شرکت 
کند، مبلغی در حدود دوهزار پوند واریز کند تا بتواند در سفارت انگلیس به همراه 
ســفیر تولد ملکه را جشن بگیرد. وی ادامه داد: از همین رو هنرمندان انقالبی در 
مدت زمان بســیار اندک تصمیم گرفتند تا به این موضوع پرداخته و نســبت به 
توطئه های این کشــور چه در زمان گذشته که از حدود 300 سال پیش در ایران 
سفارت داشــته و چه در زمان حال دست به تولید اثر بزنند. عنوانی که برای این 
نمایشگاه انتخاب شد، شعاری بود که بعد از جنگ جهانی دوم در حدود دو میلیون 
نسخه در قالب پوسترهایی چاپ شد تا در کشورهای مختلف پخش شود. »آسوده 
باش، من ملکه ام« شــعاری استعماری اســت که به سیاست های سیاه انگلستان 

درخصوص تجاوز و پایمال کردن حقوق مردم سایر کشورها می پردازد.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی در ادامه نشست خبری تاکید کرد: 17 هنرمند 
انقالبــی ظرف چند روز نزدیک 40 اثر را از سراســر ایران برای ما ارســال کردند 
و ما موفق شــدیم در تاریخ 21 خرداد این نمایشــگاه را دایــر کرده و کتاب این 
نمایشگاه را نیز چاپ کنیم و در اختیار رسانه ها قرار دهیم. من از طریق شبکه های 
اجتماعی، سفیر انگلیس را نیز به این نمایشگاه دعوت کرده و چند نسخه از کتاب 
و دی وی دی کاریکاتور و کارتون های این نمایشــگاه را نیز برای ســفارت ارســال 
خواهیم کرد. شجاعی طباطبایی ادامه داد: زمانی شاهد هستیم همه بیلبوردهای 
شــهر تبلیغ تئاتر اولیورتویســت را می کند؛ تئاتری که مورد انتقاد جامعه نمایش 
کشور قرار می گیرد اما اشرافی بودن و قیمت بلیت های این تئاتر بیشتر مورد توجه 
قرار می گیرد. در حالی که باید دقت کرد که موضوع تئاتر مذکور به بحث استعمار 
 اشــاره دارد. انگلیس می خواهد شعارها و رفتارهای خود را که بعد از انقالب از دور 
خارج شده اســت مجددا زنده کند و بتواند در مسیر استقالل ایران خدشه ایجاد 
کند. این کشــور شورایی به نام شورای فرهنگی بریتانیا دارد که از سال 1321 در 
سفارت انگلیس در ایران فعال است. هرچند شعار این شورا فعالیت فرهنگی است 
اما این شورا عمال به دست وزارت امور خارجه انگلیس اداره می شود تا سیاست های 
مداخله جویانه خــودش را پیش ببرد. وی ادامه داد: آزادی بیان در این کشــورها 
معنایی ندارد، و من در اولین کشوری که ممنوع الورود شدم همین کشور انگلستان 
به واسطه شرکت در مسابقه کاریکاتور هولوکاست بود. متاسفانه غرب با نشان دادن 
آزادی انتخابی و شــعاری مردم جهان را فریب می دهد؛ در حالی که بســیاری از 

موضوعات یا در این کشور ممنوع است و یا دچار سانسور شدید قرار می گیرد.
گفتنی اســت، نمایشگاه »آســوده باش، من ملکه ام« تا پنجم تیر در گالری 

ابوالفضل عالی حوزه هنری برپاست.
دعوتازفیلمسازان

برایساختفیلمدربارهایثاراجتماعی
 مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از انتشار فراخوان 
سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، )فیلم نامه و فیلم ۱۲۰ ثانیه ای( با موضوع 

»ایثار اجتماعی« خبر داد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، سیدمرتضی حسینی با اعالم خبر انتشار فراخوان 
ســومین جشــنواره ملی فیلم ایثار گفت: اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در راســتای تحقق اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
ترویج ایثار اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، سومین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه »ایثار اجتماعی« را برگزار می کند.این جشــنواره درصدد اســت 
تا با بهره گیری از دســتاورد های هنرمندان متعهد، خالق، توانمند و با شــیوه های 
متنوع تولید، نســبت به تقویت چرخ ایثارگری های اجتماعی، شناساندن مصادیق 
این فضیلت فردی و اجتماعی، تعمیم ارزش های واالی ایثار، ازخودگذشتگی، بروز 
رفتار های نیکوکارانه و احیای مســلک »دیگران را بر خود مقدم داشتن« از دریچه 
دانش فیلمســازی اقدام کند. وی اهداف این جشنواره را ترویج مضامین و مفاهیم 
اســالمی و انســانی نهفته در موضوع ایثار اجتماعی، خلق و تولید آثار اجتماعی و 
هنری فاخر و نمونه در ترویج فرهنگ ایثار اجتماعی، توسعه آگاهی و تعمیق بینش 
فرهنگ ایثار به عنوان یک هنجار اجتماعی در بین آحاد جامعه، تشــویق و ترغیب 
فیلمسازان به تولید آثار با موضوع ایثار اجتماعی و کشف و حمایت از استعداد های 
جوان عنوان کرد. حسینی در پایان تاکید کرد: شرکت کنندگان تا تاریخ 15 مرداد 
1398برای ارســال و تحویل آثار به دبیرخانه جشنواره مهلت دارند و برگزیدگان 
جشنواره نیز تا تاریخ 25 مرداد سال جاری انتخاب خواهند شد، همچنین مراسم 
اختتامیه و اهدای جوایز به منتخبین 5 شــهریورماه 1398 خواهد بود و نتایج از 

طریق پایگاه اطالع رسانی نوید شاهد اعالم خواهد شد.

اخبارادبیوهنری

رهبرمعظم انقالب: ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشاکنیم 
قدرت های پوشــالی مادی کــه از درون کرم  خورده و موریانه 

خورده اند، ملت استوار و پوالدین ایران را تهدید کنند.

هدیه به خوانندگان

تاکیمیاناینهمهجمعهگذاریام؟
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

درهوایتو
ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تا کنون

ما را کشــانده است به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تو پــرواز می کنیم

هر روز می شویم چو خورشید، سرنگون
تا آســتین بــه قصد تو باال زدیم شــد

شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون
بایــد امید هــر چه فرج را بــه گور برد

بیهوده می بری دل ما را ستون ستون...
این شعر هم ردیف غزل های چشم توست

زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون
مرتضی آخرتی

داوودمن!دوبارهبخوان
 وقتی نفــس گرفته، دلــم در هوایتان

 یعنی منــم که زنده ام از  اشــک هایتان
 داوود مــن! دوباره بخــوان تا که عالمی

 ایمــان بیــاورد بــه طنیــِن صدایتان
 از این همه سحر که گذشته است می شود

 یک شب نصیب این دل من هم دعایتان
 این  اشتراک چشم من و چشم خیستان

 من گریــه ام بــه کشــته کرببالیتــان
آقــا اجــازه می دهید هر وقــت آمدید

 نقاشــیم کننــد مــرا زیــر پایتــان؟
یــک روز عاشــقانه تو از راه می رســی

 آن روز واجــب اســت بمیــرم برایتان
علی اکبر لطیفیان

انتظارمیگرید
هــزار چشــم بــه راه ســوار می گرید

زمیــن، زمــان ز تب انتظــار می گرید
بیــا بیا چو نســیمی ز دشــت ها بگذر

کــه الله هر طرفــی داغــدار می گرید
به اختیــار ســرودم غزل ولــی دیدم

که چشــم واژه چــه بی اختیار می گرید
بــرای آمدنت عاشــقان همــه رفتند

بیــا که بی تو زمــان بی قــرار می گرید
میان خطه گلگون ما چه روییده ســت

که چشــم بهت افق ســوگوار می گرید
نــگاه ژرف کفن جامگان خطه عشــق

بــه پاره هــای تــن ســربدار می گرید
به چشــم بدرقه بنگر که غرق در بدرود

بــه راه قافلــه ای رهســپار می گریــد
عــروس ابر فلــک در میــان حجله باد

به ســوگ اللــه خونین تبــار می گرید
بیــا بیا کــه نــگاه عمیق ناجــی پیر

بــه دور دســت ره انتظــار می گریــد
    پرویز بیگی حبیب آبادی

گلبیخار
بیــا کجایــی؟  بی خــار،  گل  ای 

بیــا یــی؟  کجا  ، ر ا ســر ا محــرم 
تــو پریشــان  و  جانیــم  ســوخته 

بیــا درمــان!  و  مرهــم  را  ســوخته 
توانــد منتظــران  مــکان  و  کــون 

بیــا ســامان  و  ســر  را  منتظــران 
زودتــر! دمــی  راهیــم  بــه  چشــم 

عمــر شــد  ای سلســله جنبــان! بیا
در همــه آفــاق چــو تــو یار نیســت

عشــق علــی)ع(، جــان پیمبــر! بیا
مصــر، دل ماســت عزیــزش تویــی

یوســف زهــرا)س(، بــه صــدارت! بیا
    طاهره تندرو صالح

کالفهام
هرشــب از التهاب غمت غــرق زاری ام

در مجمــر فــراق تــو اســپند کاری ام
آتش گرفته ام، نفســی زن، خموش کن

این شعله های سرکشــی و بی قراری ام
تا که رود به چشــم همه دشــمنانتان

تا دود گردد این شــب چشم انتظاری ام
تــا بشــکفد تجســم دیــدار رویتان

تــا بگــذرد خــزان ز نــگاه بهــاری ام
آتش نشاندی و جگرم سوخت، شد چنان

سرچشمه ای که تا ابد از  اشک جاری ام
بس نیست این همه گذر از کوچه خیال

بن بســت شــد زمینه خوش اعتباری ام
یک شب طلوع کن به خیالم که سر شود

ایــن   های های  گریه شــب زنده داری ام
شــیرین ترین شــکوه غزل هــا بیا مگر

با تــو عوض شــود غم تلخ قنــاری ام
ای ثــروت خزانه هســتی کمی بپاش

بــر روزگار رو بــه غــروب نــداری ام
دیگــر ز عهد جمعــه دیگــر کالفه ام

دیگــر ز شــنبه های پیاپی فــراری ام
هــر صبــح جمعه تا بــه فــراز نگاه ها

تا کی میــان این همه جمعه گذاری ام؟
عمری نشســته ام به کمینــگاه ندبه ها

تا کی شوی شــکار دو چشم شکاری ام
یک شــب بیــا و تکه نانی بــه من بده

تا خلق و خو عوض کنی از نفس هاری ام
ای صبح صادق، از شب من خون چکد بیا

پایــان بــده به  گریــه بی اختیــاری ام 
صادق عمو سلطان

سختاست
با این دل بی قرار خیلی ســخت اســت

جا ماندنمان ز یار خیلی ســخت است
می دانــی دیــده ای،  فــراق  درد  تــو 

برگرد که انتظار خیلی ســخت اســت
محمد کاظمی نیا

صفحه۳
پنجشنبه2۳خرداد۱۳۹۸
۹شوال۱۴۴۰-شماره222۰۷

رئیس هیئت مؤســس و امنای دانشــگاه آزاد 
اسالمی گفت: جای بیان شبهات و عقاید ضددینی 
و غیرانقالبــی، در کالس درس به صورت یک طرفه 
نیســت و نباید در دانشگاهی اســالمی، تبلیغات 

غیراسالمی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر 
والیتی در اجالس رؤسای واحدهای دانشگاهی که با عنوان 
»دانشگاه آزاد اســالمی؛ گام دوم انقالب اسالمی« برگزار 
شــد، گفت: انتظار از دانشــگاه آزاد اسالمی این است که 
همانطور کــه از لحاظ کّمی در جایگاه باالیی قرار دارد، از 

لحاظ کیفی هم به همین شکل باشد. 
والیتی با طرح این پرســش که چه توقعی از دانشگاه 
آزاد اســالمی وجود دارد و این دانشــگاه چه نقش آفرینی 
برای آینده می تواند داشته باشد، اظهار داشت: زمانی تعداد 
ظرفیت پذیرش دانشــجویان در دانشگاه های کشور بسیار 
کم بود به طوری که از هر 10 نفر، یک نفر وارد دانشــگاه 
می شــد. با توجه به نیاز توســعه آموزش عالی در کشور، 
دانشــگاه آزاد اسالمی تأسیس شــد و به طور بی نظیری 
توانســت در همه نقاط کشــور واحد دانشگاهی راه اندازی 
کند که این موضوع منجر به رشــد و توسعه آموزش عالی 

در کشور شد.

وی افزود: البته حضور دانشــگاه آزاد اســالمی فقط 
مربوط به کشور نیست و در کشورهای افغانستان، امارات و 
لبنان نیز فعال است و با برنامه ریزی های پیش بینی شده، 

قرار است شعبه های دانشــگاه آزاد اسالمی در کشورهای 
ســوریه، عراق، آذربایجان و دیگر کشورهای منطقه ایجاد 

و گسترش یابد.

رئیس هیأت مؤســس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی با 
اشاره به تفاوت دانشــگاه های جهان اسالم و دانشگاه های 
غربی، گفت: آنچه در دانشــگاه های جهان اســالم همواره 
مــورد توجه بوده اســت، موضوع تزکیه و تعلیم اســت، 
همانطــور که در قرآن کریم هم بــه جز یک آیه، در تمام 
آیات مربوط به این موضوع، تزکیه بر تعلیم تقدم داشــته 
است، این درحالی اســت که در دانشگاه هایی که از غرب 

الگو گرفته اند، به تزکیه اهمیت داده نمی شود.
والیتی خاطرنشان کرد: توقع ما این است که استادان 
مقّید به عقاید و مبانی اسالم باشند و اگر هم کسی مدعی 
آرمان خاصی اســت یا با مبانی اســالم و انقالب مخالفت 
دارد، می توانــد در این زمینه مناظــره کند اما جای بیان 
شــبهات و عقاید ضددینی و غیرانقالبی، در کالس درس 
به صورت یک طرفه نیست و نباید در دانشگاهی اسالمی، 

تبلیغات غیراسالمی شود.
وی تأکید کرد: انتظار مقام معظم رهبری از دانشــگاه 
آزاد اسالمی، پیاده سازی تزکیه و تعلیم توأمان و همزمان 
اســت. این دانشگاه نباید صرفاً مصرف کننده علوم دیگران 
باشــد بلکه باید در حوزه آموزش و پژوهش پیشرو بوده و 
دانشگاهی زبانزد باشد تا در افق ترسیم  شده به انتخاب اول 

داوطلبان ورود به دانشگاه تبدیل شود.

در جلسه هیئت دولت هادی حق شناس استاندار 
 گلســتان و حسین کالنتری اســتاندار کهگیلویه

 و بویر احمد شدند.
به گزارش فارس، در جلسه روز گذشته هیئت دولت، 
هادی حق شــناس استاندار گلســتان و حسین کالنتری 

استاندار کهگیلویه و بویر احمد شدند.
حجت االســالم والمسلمین دکتر حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلســه هیئت دولت در اظهارنظری عجیب 
مدعی شد: امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه و یک سال گذشته 
آرامش بیشتری دارند! و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر 
هســتند. وی افزود: امروز مسئولین کشور نیز دیدگاه و نظر 
متحد و واحدی دارند و راه کالم و نظرات مسئولین رده باال 
و همه مردم و فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است.

روحانی تصریح کرد: امروز همه به خوبی می دانند که 
مقصر اصلی همه مشکالت آمریکا است و هیچ کس در آن 

تردیدی ندارد. 
آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
92 با وجــود اینکه در آن زمان هم تحریم های فلج کننده 
از طرف آمریکا اعمال شــده بود، وقتی از ریشه مشکالت 
می گفتند،  اشــاره ای به آمریکا نداشتند و اتفاقا مشکل را 
از عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی 
برای اداره کشور و بی ثباتی  ها دانستند این که چرا امروز که 
خود سکان مدیریت اجرایی را بر عهده  دارند، نظرشان وارونه 

شده است محل تامل است.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
رئیس جمهور گفت: با وحدت و همدلی می توانیم از مشکالت 
عبور کــرده و بدخواهان خود را مجبور کنیم که پای میز 

منطق، مذاکره و عدل بنشینند و  اشتباه خود را بپذیرند که 
البته اخیراً مقداری از حرف های بی حســابی که می زدند را 
معتدل کرده اند و بی تردید باز هم از مسیر اشــتباه خود باز 

می گردند و می فهمند که راهشان درست نیست.
این در حالی است که دشمن اگر عقب نشینی داشته، 
نتیجه کاهش تعهدات برجامی و اتخاذ رویکرد مقاومت است. 
آنچه موجب ادامه این عقب نشینی است، تداوم همین روند 
و فعال سازی استعدادها، به کارگیری توانمندی ها و استحکام 
درونی اســت. سازش و امتیازدهی دولت به دشمن نه تنها 

ظرفیت هــای عظیم داخلی را معطل گذاشــت و به منافع 
ملی و مصالح کشور لطمه زد بلکه سبب پیشروی و افزایش 

گستاخی بدخواهان شد.
وی با اشــاره به اینکه امســال شــرایط مناسبی برای 
ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیا می باشد، گفت: امسال 
می توانیم از نعمت ها و ظرفیت های بزرگی که در کشورمان 
وجود دارد، برای ایجاد تحول در بخش های مختلف به ویژه 
اقتصادی استفاده کنیم. روحانی با تأکید بر اینکه همه آمار 
نشان می دهد که مسیر و حرکت درستی را می پیماییم، اظهار 

داشت: مردم مطمئن باشند آنچه برای دولت مهم است، منافع 
و رفاه ملت ایران است و با همه توان و در مالقات هایی که 
امروز و پایان هفته در سفر خارجی خواهم داشت، تمام تالش 
خــود را بکارخواهیم گرفت که به خوبی از حق مردم ایران 

دفاع کرده و در برابر بدخواهان ایستادگی کنیم.
قدردانی روحانی از مردم، نیروهای مسلح و 

دستگاه های اجرایی در امدادرسانی سیل
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه همه باید تالش کنیم 
که زندگی مردم آســیب دیده به شرایط عادی بازگشته و 
اماکن آسیب دیده بازسازی شود، گفت: دولت با همه همت 
در مسیر رفع مشکالت مردم آسیب دیده تالش خواهد کرد و 
در زمینه بازسازی هم بایستی مردم ایران و نیروهای مسلح 
و نهادهای دولتی و عمومی همچون گذشته در کنار هم و 
دســت در دست یکدیگر زیباتر از گذشته شهر را بازسازی 
کنند و کاری کنند که ساختارهای شهر در برابر سیل های 
احتمالی مقاوم باشد. وی ضرورت توجه به الیروبی و زهکشی 
رودخانه ها را مورد تأکید قرار داد و گفت:  دولت نسبت به این 
موضوع توجه ویژه ای داشته و در دولت یازدهم و دوازدهم 
تاکنون بیش از 40 هزار هکتار زهکشی انجام شده که این 
موضوع در کاهش آسیب های سیالب اخیر مؤثر بوده است.
روحانی با قدردانی از تالش مردم، نیروهای مســلح و 
دستگاه های اجرایی در امدادرسانی و رفع آسیب های ناشی 
از سیالب، اظهار داشت: در این حادثه مردم بدون توجه به 
جایگاه اجتماعی خودشان کارهای ماندگاری انجام داده اند 
و بی تردید روحیه ایثار و فداکاری مردم و اشتیاق آنان برای 
کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور از افتخارات بزرگی 

است که برای تاریخ کشور باقی خواهد ماند.

استاندارانجدیدگلستانوکهگیلویهوبویراحمد
انتخابشدند

والیتی در اجالس رؤسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد:

كالس درس جای بیان یک طرفه عقاید ضددینی و غیرانقالبی نیست

ســخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد: مردم اگر با 
ناهنجاری ها و مفاسدی مواجه شدند حتما به مقامات 

ذی ربط و به ویژه دستگاه قضایی گزارش کنند.
به گزارش میزان، غالمحســین اسماعیلی با حضور 
در گفت وگوی ویژه خبری که به بررسی جزئیات اجرای 
قانون رســیدگی به اموال مســئوالن اختصاص داشت، 
اظهار داشت: ما از نظارت موثر مردم استقبال می کنیم، 
مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام، انقالب و کشور اگر 
با ناهنجاری ها و مفاسدی مواجه شدند حتما به مقامات 
ذی ربط و به ویژه دستگاه قضایی اعتماد کرده و گزارش 
کنند و اطمینان داشــته باشــند که مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت و اسرار و هویت آن ها افشا نخواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نیازمند 
چــه اقداماتی بــرای تقویت نظارت همگانی هســتیم، 
گفت: یک بخشــی را االن داریم و کامل به مردم اعتماد 
می دهیــم و آن حمایت از افشــاکنندگان اعمال خالف 
قانون و درآمد های نامشــروع اســت، به مردم اطمینان 
می دهیم که نگرانی نداشــته باشند و مورد حمایت قرار 
خواهنــد گرفت. ما در بخش های مختلف این موضوع را 
پیش بینی کرده ایم، به عنوان مثال در ســازمان بازرسی 
کل کشور ســامانه برای اطالع رسانی مردم ایجاد شده و 
از طرفی هم امکان ارتبــاط تلفنی، اینترنتی، مکاتبه ای 
و مراجعــه حضوری وجــود دارد. در مراجع قضایی نیز 
دادسرا ها آمادگی دریافت گزارش های مردمی را در این 

بخش دارند، قانون گذار هم پیش بینی کرده است که اگر 
منابع موثق به ما گزارشــی دادند قابل تعقیب، بررسی و 

اعتماد است.
وی افــزود: در این موضوع بخــش دومی نیز مطرح 
است مبنی بر این که غیر از حمایت، این افراد را تشویق 
کنیــم و برای آن ها مشــوق هایی در نظر بگیریم که در 
حال حاضر سازوکار قانونی آن را نداریم، اما ریاست قوه 
قضائیه مقرر داشته که حسب مورد برخی از کسانی که 
در این عرصه نقش آفرینی می کنند مورد تشویق نیز قرار 
بگیرند. این تشــویق می تواند تشویق معنوی، مادی و یا 
حمایت های مختلف باشد که قطعا اثرگذار خواهد بود و 
به دنبال این هســتیم که سازوکار هایی برای تشویق نیز 

پیش بینــی کنیم؛ اما درحال حاضر حمایت ســاز و کار 
قانونی دارد.

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه در بخش دوم و موضوع تشــویق مشــخص شده 
است که تا چه بازه زمانی اتفاق می افتد آیا در قالب آیین 
نامه ارائه خواهد شد، گفت: سازوکاری پیش بینی نشده 
است، اما این اعالم و نظر را رییس قوه قضائیه داده است 
که فعال حسب مورد باشــد به عنوان مثال ممکن است 
همین فردا، کســی اطالعات مفیدی را در کشــف یک 
مفســده کالن به ما بدهد که این موضوع به ریاست قوه 
منعکس می شــود و مشوقی نیز برای این قبیل افراد در 

نظر خواهیم گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه:

افشاكنندگان فساد مالی تشویق می شوند

در آســتانه برگــزاری کنگره ۵۴۰۰ شــهید 
هسته ای  دستاورد های  نمایشگاه  اولین  کردستان، 
و هوا فضا در استادیوم ۲۲ گوالن سنندج گشایش 

یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دستیار ویژه رئیس 
ســازمان انرژی اتمی کشوردر مراســم افتتاح نمایشگاه 
دستاورد های هسته ای درورزشگاه 22 گوالن وظیفه اصلی 
ســازمان انرژی اتمی کشور را تولید انرژی پاک دانست و 
گفت:اکثر کشور های جهان از فناوری صلح آمیز هسته ای 

 ایران حمایت کرده اند.
علی اصغر زارعان با گرامیداشــت یاد و خاطره 5400 
شهید اســتان کردســتان گفت: نیروگاه اتمی بوشهر با 

ظرفیت 1000 مگاوات  در حال تولید برق پاک است.
وی بابیان اینکه تولید علم و سپس تبدیل به فناوری 
و کاربردی شدن آن در سطح جامعه اولویت ماست گفت: 
بیــش از 180 مرکــز درمانی از خدمــات رادیوداروهای 

تولیدی سازمان انرِژی اتمی استفاده می کنند.
وی  گفــت: تعمیــر و نگهــداری و حتی ســاخت 
تجهیزات مورد نیاز نیروگاه بوشهر به صورت بومی توام با 

استانداردهای بین المللی اجرا و اقدام می شود.
زارعان با اشاره به اینکه در فروردین سال گذشته 83 
دستاورد و فروردین امســال هم  114 دستاورد داشتیم 

گفت:فــاز دوم احداث مرکز ایزوتوپ های پایدار در فوردو، 
اول تیر با هدف گذاری 250 ایزوتوپ آغاز می شــود و در 

20فروردین سال 99 از این فاز رونمایی خواهد شد.
وی بابیان اینکه در سراسر جهان 10 نسل سانتریفیوژ 
فعالیت دارد که ایران تاکنون 7 نوع آن را ســاخته است 
گفت: وظیفه اصلی سازمان انرژی اتمی تولید  انرژی پاک 

است.
دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران به 
سانتریفیوژهای درخواستی سازمان انتقال خون که اخیرا 

تفاهم نامه آن به امضا رسیده اشاره کرد و گفت: دردنیا تنها 
سه کشور تولید کننده این سانتریفیوژها که برای فرآوری 

خون مورد استفاده قرار می گیرد هستند.
زارعان به فناوری ایزوتوپ هــای پایدار و کاربرد آنها 
در حوزه ســالمت همچون تشــخیص و درمان سرطان، 
حــوزه صنعت و رادیوگرافــی در اتصاالت، جوش و حتی 
لوله های انتقال نفت که بعضا نشــت می کند اشاره کرد و 
افزود: جمهوری اســالمی ایران دوازدهمین کشور دارنده 

این تکنولوژی و فناوری محسوب می شود.

دســتیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران با اشــاره به اینکه در برخی از حوزه های 
فناوری پابه پای کشورهای پیشرفته دنیا پیش می رویم، 
افزود: مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران وابسته به سازمان 
انرژی اتمی در حوزه لیزر توانســته با طراحی و ســاخت 
لیزر فیبر 3 کیلو وات با مد اصلی که فقط دو شــرکت در 
سطح جهان توانایی ساخت با کاربرد سختکاری لیزری و 
پوشش دهی و برش لیزری را دارد، انحصار شکنی کند. این 

نمایشگاه تا 25 خرداد دایر است.

برگزاری نمایشگاه دستاورد های هسته ای و هوا فضا در سنندج

مراســم  وداع با پیکر مطهر شهید مدافع 
حرم »محمد جنتی« فرمانــده تیپ زینبیون 
روز گذشته در معراج شــهدای تهران و شب 
گذشته در مسجد حجت)ع( برگزار شد. مراسم 
تشییع پیکر این شهید تازه تفحص شده امروز 
از مقابل همین مسجد که از نمازگزاران آن بود، 
در خیابان پیروزی میدان سرآســیاب برگزار 

می شود.
مراسم  وداع با پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده 
مدافع حرم »محمد جنتی« روز گذشــته در معراج 
شهدای تهران برگزار شد. مراسم وداع دیگری با پیکر 
مطهر این شهید شب گذشــته پس از نماز مغرب و 
عشا در مســجد حجت)ع( واقع در خیابان پیروزی، 

میدان سرآسیاب برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر شهید »محمد جنتی« امروز 
ساعت 9 از مقابل همین مسجد که از نمازگزاران آن 

بود، برگزار می شود.

پیکر مطهر این شــهید بعد از تشییع برای انجام 
مراسم خاکسپاری به قطعه 26 گلزار شهدای بهشت 

زهرا)سالم اهلل علیها( منتقل خواهد شد.
به گزارش تســنیم، شهید »محمد جنتی« با نام 
جهــادی »حاج حیدر« و معروف به »فرمانده حیدر« 
فرمانــده رزمنــدگان مدافع حرم پاکســتانی )تیپ 
زینبیون( بود. این شهید، ســاکن و اعزامی از تهران 
و اهل روســتای »دیزج خلیل« از توابع شهرســتان 

»شبستر« استان آذربایجان شرقی بود. 
او 16 فروردیــن 96 در حمــاه ســوریه منطقه 
تــل ترابی به شــهادت رســید و همچــون حضرت 
عباس)علیه السالم( سر و دســتش را فدا کرد. پیکر 
مطهر او در منطقه ماند و حاال بعد از گذشت 2 سال 
طی عملیات تفحص مناطق سوریه کشف و به کشور 
بازگشته است. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
درباره این فرمانده شــهید گفته بود: »حیدر یکی از 

بهترین هایم بود.«

در معراج شهدای تهران انجام شد

وداع شورانگیز با شهید »حاج حیدر« فرمانده محبوب زینبیون


