
اخبار كشور

یک روزنامه نگار در گفت وگو با کیهان:
اقدام اخیر توئیتر

 اهانت به آزادی بیان است!
یک روزنامه نگار و منتقد فیلم اقدام اخیر توئیتر در حذف حساب 
کاربری متعلق به باشگاه خبرنگاران جوان را اهانت صریح به آزادی 

بیان خواند.
حســین ســلطان محمدی در گفت وگو با کیهان، بیان داشت: 
باید اجازه داد که دیدگاه های مختلف مجال بروز و عرضه  داشــته 
باشــند. حال پرسش این است که باشگاه خبرنگاران جوان آیا جز 
 رفتار رسانه ای و بیان دیدگاه خود، قانونی مشخص را پایمال کرده 
اســت؟ کدام قانون؟ مســتند توئیتر در موضع گیری علیه باشگاه 

چیست؟
این منتقد فیلم ادامه داد: توئیتر با اقدام غیرحرفه ای خود ثابت 
کــرد که آنچه به عنوان جریان آزاد اطالعات معرفی می شــود، در 
تعریف رسانه ای غربی صرفا یک شعار و در واقع ترجمه دقیق جریان 

یک سویه اطالعات به نفع صاحبان زر و زور است.
ســلطان محمدی گفت: در دنیای امروز نمی توان به بهانه های 
گوناگون از آگاهی و تبلور حقیقت جلوگیری کرد.  حذف حســاب 
کاربری، توهین به شــعور مخاطبی است که اخبار و تحلیل درست 

را از دیگر شیوه ها  و مجاری خبری دریافت خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: باید به عوامل باشگاه خبرنگاران جوان 
به دلیل عملکرد خوب و حرفه ای شان تبریک گفت. کار آنها صحیح 
بوده که مخالفان اندیشــه و بیان و جریان آزاد اطالعات را وادار به  

واکنش منفی و غیرحرفه ای کرده است!
فیلم یک لباس شخصی در اوج

 فیلم سینمایی »لباس شخصی« تازه ترین محصول مرکز فیلم و 
سریال سازمان اوج به کارگردانی امیرعباس ربیعی در روزهای آینده 

تصویربرداری خود را آغاز خواهد کرد.
در حال حاضر ربیعی نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی را به 
پایان برده است و پس از گذراندن مراحل پیش  تولید، این فیلم  را 

جلوی دوربین خواهد برد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: بهترین حربه برای ضربه، 
دوستی است. چون پیچیدگی در سادگی اوست. به لباس شخصی ها 

بیشتر شک کن! 
»لباس شــخصی« اولین تجربه فیلم بلنِد امیرعباس ربیعی در 

مقام کارگردان است.
رپرتاژ آگهی وهابیون 

برای منافقین و سلطنت طلبان!
العربیه: خارجی های کرایه ای تجمع باشکوهی کردند که نگو!

العربیــه رســانه وابســته بــه دربــار وهابی ســعودی برای 
 منافقیــن و ســلطنت طلبان ورشکســته رپرتــاژ آگهی منتشــر 

کرد!
العربیه که به دلیل پادویی خبری برای رژیم صهیونیستی العبریه 
خوانده می شود، یک تجمع ضد ایرانی مدیریت شده توسط منافقین 
و سلطنت طلبان با شرکت کنندگان – اغلب- غیرایرانی را در استکهلم 

سوئد تجمعی عظیم نامید و به پوشش کامل آن پرداخت.
منابع گوناگون، در گفت وگوهای خود درباره  تجمعات مشترک 
منافقین و سلطنت طلبان، تاکید دارند که این تجمعات با کرایه افراد 
ایرانی و غیر ایرانی صورت می گیرد و افراد تحت عنوان شــرکت در 

تورهای گردشگری به میان خیابان ها گسیل می شوند.
العربیــه که هر رخداد ضد ایرانی را بزرگ جلوه می دهد، تجمع 
اســتکهلم را نیز هدف بزرگنمایی قرار داد و بدون انتشــار تصاویر 
شــرکت کنندگان تالش کرد ماهیت غیرایرانی تظاهرکنندگان را 

پنهان دارد.
گفتنی است رژیم وهابی سعودی یکی از حامیان منافقین است. 
یکی از مقامات اطالعاتی همین حکومت بدوی بود که در تجمعی، 

خبر از مرگ سرکرده منافقین داد.
تلویزیون من و تو 

برای شجریان دست به دعا بلند کرد!
تلویزیون بهاییان صهیونیست نسبت به فرجام شکایت محمدرضا 
شجریان )مشهور به سیاوش( از رسانه ملی دست به دعا برداشت و 

آرزو کرد که این آوازخوان به حق خود برسد!
تلویزیون مــن و تو در حالی خواهان احقــاق حق محمدرضا 
شجریان شد که سال هاست صدا و سیما به درخواست خود شجریان، 

آثار وی را پخش نمی کند!
گفتنی است شــجریان پس از فتنه 88 در سفری به انگلیس، 
بــا مقامات و گردانندگان بی بی ســی و تلویزیون من و تو، دیدار و 

گفت وگو کرد و با عوامل آن عکس یادگاری گرفت!
این خواننده ســپس به دیدار شاعر ملحد اسماعیل خویی رفت 
و با تلویزیون های معاند دیگر خارجی گفت وگوی صمیمانه کرد. در 
همین گفت وگوها جمهوری اسالمی نظامی خشن و ضدمردم معرفی 

شد و به دین مبین اسالم اهانت گردید.
اکنون نکته این اســت که شجریان هم اینک در منزل بستری 
است با این حال چه شده که وکالی پیدا و پنهان وی پس از گذشت 

سال ها، در پی زنده کردن پرونده شکایت او هستند؟!
تلویزیون های معاند:

در آمریکا همه چیز 
بیش از حد عالی است!

تلویزیون های معاند فارسی زبان وقایع تلخ طبیعی و ناهنجاری 
های آمریکا و در مجموع؛ غرب را سانسور می کنند.

به گزارش خبرنگار کیهان؛ در حالی که اخبار رخدادها و حوادث 
طبیعی در ایران در صدر اخبار تلویزیون های معاند قرار دارند و در 
اغلــب اوقات هدف بزرگنمایی قرار می گیرند، تلویزیون های معاند، 
حوادث یاد شــده در آمریکا و غرب را سانســور می کنند تا تصویر 
رویایی از فرامرزها همچنان در نظر مخاطبان ســاده لوح این گونه 

شبه رسانه ها مخدوش نشود!
به طور مثال 23 تیر ماه اخبار رسیده حاکی از وقوع توفان بزرگ 
در نیویورک و ایالت لوئیزیانا بود که ســبب ویرانی خانه ها و اموال 
مردم و خاموشــی بخشی از نیویورک و 120 هزار مشترک برق در 

لوئیزیانا  شد که بازتابی در رسانه های فارسی زبان معاند نداشت.
یا خبر کشته شدن شش نفر در آمریکا به دلیل موج گرمای 46 

درجه ای که این نیز هیچ بازتابی نیافت!
این سانســور در حالی رخ داده و می دهد که معاندین، در ایام 
نوروز، وقوع سیل در ایران را به دلیل شعار »مرگ بر آمریکا« و نیز 
به علت »خشم طبیعت نسبت به بد خواستن برای ملتی چون ملت 

آمریکا« توصیف می کردند! 

رئیس  سازمان بازرسی کل کشور:

موافقت سران قوا
 با برگزاری انتخابات شورایاری ها 

صحت ندارد
رئیس  سازمان بازرسی کل کشور اظهارات رئیس  ستاد 
هماهنگی شورایاری های تهران مبنی بر موافقت سران 
قوا با برگزاری انتخابات شورایاری ها را نادرست خواند و 

گفت: تا االن چنین چیزی اعالم نشده است.
ناصر ســراج در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه آرش 
میالنی عضو شورای اسالمی شهر تهران و رئیس ستاد هماهنگی 
شورایاری های تهران از موافقت سران قوا برای برگزاری انتخابات 
شورایاری ها خبر داده است، اظهار داشت: چنین چیزی صحت 

ندارد.
ســراج در پاسخ به ســؤال دیگری مبنی بر اینکه محسن 
هاشمی رئیس  شورای شهر تهران گفته سازمان بازرسی برگزار 
انتخابات شورایاری ها را به موافقت سران قوا منوط کرده است، 
گفت: برگزاری انتخابات شورایاری ها نیاز به قانون دارد اما گفتیم 
چون ممکن اســت زمان بر باشد می توانید از ظرفیت سران قوا 
استفاده کنید وگرنه این مسئله نیاز به قانون دارد، این موضوع 
هم مربوط به چند ماه قبل اســت کــه اعالم کردیم اما آقایان 

اقدام نکردند.
وی تاکید کرد: ما با شــورایاری ها مشــکلی نداریم و شاید 
برای نظام و کشــور هم وجود چنین نهادی مفید باشد. ضمن 
اینکه مسئول برگزاری انتخابات طبق قانون، وزارت کشور است 
و به جز وزارت کشور، هیچ کس حق برگزاری انتخابات ندارد.

رئیس  سازمان بازرسی کل کشــور با بیان اینکه انتخابات 
شورایاری ها صددرصد غیرقانونی است، ادامه داد: وزارت کشور 
دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧8 شورای شهر اعالم کرده 
بود، اما به  دالیلی انصراف داد. انتخابات باید در قانون احصا شده 
باشد و در اصل 100 قانون اساسی هیچ جا اسمی از شورایاری 

برده نشده است.
سراج افزود: در مورد هزینه هایی که برای شورایاری از قانون 
بودجه عمومی و دولتی هزینه می شــود چه کســی باید پاسخ 
دهد؟ ما دنبال این موضوع هستیم و اگر تمکین کردند بهتر و 
بعــداً فرصت دارند الیحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و 
درغیراین صورت ما هم قبل از آن اقدام خواهیم کرد و هم بعد 
از آن، اگر هزینه ای در این رابطه شــد فردی که این هزینه را 

کرده است مسئول است.
گفتنی است، طبق اعالم شورای شهر تهران پنجمین دوره 

انتخابات شورایاری ها قرار است چهارم مرداد برگزار شود.

كشتی ایرانی
 توقیف شده در عربستان

 آزاد شد
کشــتی ایرانی که در بندر جده عربستان سعودی 
متوقف شده بود، آزاد شــده و به همراه دو یدک کش 
ایرانی در حال حرکت به سمت آب های کشورمان است.

 Happiness« به نقل از یک منبع آگاه، کشتی ایرانی با نام
1« متعلق به شــرکت ملی نفتکش که روز ســه شــنبه 10 
اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ایجاد نقص فنی در قسمت 
موتورخانه خود باالجبار به بندر جده عربســتان منتقل شده و 
طی چند ماه گذشــته با وجود رفع نقص اجازه ترخیص نیافته 
بود، با پیگیری های نهادهای مسئول در کشورمان از توقیف رها 
شــده و همراه با تمام کارکنان و خدمه خود در حال بازگشت 

به کشورمان است.
بر اســاس گزارشی که مهر منتشر کرده، الزم به ذکر است 
دولت عربســتان ســعودی به ازای این توقیف اجباری رقمی 
بیش از 10 میلیون دالر به بهانه هزینه های تعمیر و نگهداری 

دریافت کرده بود.
بدون شک اقدام رژیم سعودی در توقیف این کشتی ایرانی، 
مغایــر با اصول حقوقی )از جمله حقوق دریاها( بوده و مصداق 
»توقیف غیر قانونی« اموال یک کشور محسوب می شود، بنابراین، 
دولت عربســتان ســعودی باید هزینه های ناشی از نگهداری 
اجباری این کشتی در آب های خود را به شرکت ملی نفتکش 

ایران مسترد نماید.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل شهید دستغیب)ره(: اگر رحمتی در خودت بود، 
سزاوار رحمت خدا می شوی... رحمت اگر »خوب« است 

چرا نداری؟ و اگر »بد« است، چرا می خواهی؟!

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

غلبه بر فراز و نشیب های زندگی 
در پرتو فرهنگ مقاومت عملی

»و اگــر از جانــب خویش، نعمتی به انســان 
بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار ناامید 

و ناسپاس خواهد بود«
»و اگر بعد از شــدت و رنجی که به او رسیده، 
نعمت هایی به او بچشانیم، می گوید: مشکالت از 
من برطرف شد، و دیگر باز نخواهد گشت! و غرق 

شادی و غفلت و فخرفروشی می شود«
»مگر آنها که )در ســایه ایمان راستین( صبر 
و اســتقامت ورزیدند، و کارهای شایســته انجام 
دادند. که برای آنها، آمرزش و اجر بزرگی است«
هود- آیات 9 تا 11

صفحه ۳
دو شنبه ۳1 تیر 1۳9۸
19 ذی القعده 1۴۴۰ - شماره ۲۲۲۳9

نیروهای مسلح  معاون عملیات ستاد کل 
گفت: »اس 300« را در شبکه  پدافندی داشتیم، 
اما اینکه سامانه »سوم خرداد« ساخت ایران 
پهپاد آمریکایی را مورد اصابت قرار می دهد، 

بخش دیگری از قدرت ما را نشان داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سرتیپ 
مهدی ربانی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره بیش 
از 500 شهید بخش خوراسگان، با  اشاره به شأن و 
منزلت خانواده های شهدا اظهار داشت: قدرت نظامی 
ما در تراز آمریکاســت و با خروجی که آمریکایی ها 
از برجام داشــتند، در موازنه قدرت در بعد موشکی 
نقش برتر در منطقه  ایجاد کرده ایم و به همین دلیل 
است که صهیونیست ها تالش دارند قدرت موشکی 

ما را محدود کنند.
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح اظهار 
داشــت: اینکه دشمن تاکنون به ما حمله نکرده به 

دلیل عدم امکان برآورد دقیق از عواقب نبرد و تعیین 
هزینه و فایده است.

به گفته ســردار ربانی، از پهپاد ســرنگون شده 
آمریکایی با عنــوان جاروبرقی تعبیر می کردند، به 
این معنا که وقتــی در ارتفاع حدود 50 هزار پایی 
قــرار می گیرد تمام اطالعــات الکترونیکی تا عمق 
500 کیلومتری را جمع آوری و تمام ســامانه ها را 

شناسایی می کند.
 MQ4 وی اظهــار داشــت: اینکــه پهپــاد
پیشــرفته ترین پهپاد رادارگریز دشــمن اســت و 
برخالف پهپادهای معمول تا ارتفاع 62 هزارپایی پرواز 
می کند و در 50 هزارپایی مورد اصابت قرار می گیرد 
جنبه های دیگر قدرت ایران است که آشکار می شود.

ربانی اضافه کرد: اخیرا در رسانه ها ترامپ اعالم 
کرد که یک پهپاد ایرانی را مورد هدف قرار داده اند 
که یک دروغ است و صحت ندارد، هیچ کدام از مناطق 

کشور این خبر را تأیید نکردند. وقتی ناو آمریکایی که 
وارد خلیج  فارس شد پهپاد کشورمان آن را رصد کرد 
و سالم به پایگاه خود بازگشت، آنها در یک شرایطی 
قرار گرفتند که در مقابل این موازنه قدرت و ناتوانی 

برای پاسخگویی، منطقه را دچار تزلزل کردند.
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با  اشاره 
به عقب نشینی کشورهای عربی منطقه تصریح کرد: 
اماراتی ها که پا به پای عربستانی ها در یمن با مردم 
بی دفاع می جنگیدند، اخیراً ادوات نظامی و نیروهای 
خود را عقب کشیدند و به این نتیجه رسیدند، این 
جنگی که بعد از 5 سال هیچ دستاوردی برای آنها 
نداشته چرا باید دنبال شود و اعالم کردند ما با ایران 

قصد جنگ نداریم.
وی تاکید کــرد: هر جنگی در منطقه رخ دهد 
بیشــترین آسیب و ضرر را کشورهایی می بینند که 

آمریکا را همراهی کردند.

معاون عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح با  
اشــاره به توانمندی حزب اهلل گفت: برای مقابله با 
رژیم صهیونیستی همان حزب اهلل به تنهایی کفایت 

می کند.
وی عنوان کــرد: روزی یمنی ها با تعداد اندکی 
سالح سبک بودند، االن تمام نقاط عربستان، امارات 
و تمام کاخ های شیشه ای که در کنار دریا ساختند 
زیر پوشش حمالت پهپادی نیروهای انصاراهلل است 
که رشــد کردند و فرودگاه های آنها را می زنند. آنها 
در شــرایطی قرار دارند که قدرت ادامه جنگ را با 
این شرایط ندارند و روز به روز قدرت نیروهای انصار 

یمن نسبت به گذشته بیشتر می شود.
ربانی در پایان بیان داشت: در حال حاضر همه 
سردمداران آمریکایی در تمام سخنرانی ها و تبلیغات 
انتخاباتی، دغدغه اصلی شان چگونگی مقابله با ایران 

است. 

می توانستیم پهپاد متجاوز را به جای سوم خرداد با»اس300« بزنیم 

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اســالمی گفت: کشاندن برخی از حاشیه های 
فیلم گاندو به ســطح جامعه و تضعیف بودجه 
صدا و سیما به مصلحت کشور و  جامعه نیست. 
حجت االسالم احمد سالک در گفت و گو با تسنیم 
در اصفهان، اظهار داشت: صدا و سیما زبان ملت ایران 
اســت و این زبان باید از نظر مادی و معنوی تقویت 
شود. اگر ایرادی در صدا و سیما وجود دارد باید بدون 
اینکه در صحنه جامعه مطرح شود، آن را به صورت 

جلسات گفتمانی برطرف کنند.
وی با بیان اینکه باید از هرگونه تشــنج زایی در 
سطح جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید اختالفات با 

مســئوالن ذیربط به صورت گفتمان دوستانه حل و 
فصل شــود و صدا و سیما موظف است که مجموعه 
نیازهــای فرهنگــی، فکری، سیاســی و اجتماعی 
جامعه را بر اساس مستندات شفاف سازی کند و در 
 راســتای سیاست های نظام جمهوری اسالمی عمل 

نماید.
سالک یادآور شد: در مجلس شورای اسالمی نیز 
بیش از 150 نفر از نمایندگان به خاطر پخش سریال 
گاندو و تقاضای ادامه این نوع تولیدات، از ریاست صدا 
و سیما حمایت کردند، امیدواریم دولت و مجلس این 
زبان ملت ایران را با قدرت مادی و معنوی خودشان 

تقویت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی:

تضعیف بودجه صداوسیما 
به صالح جامعه نیست

هشــت محصول جدید دارویــی دیروز 
)یکشنبه( با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در شرکت داروسازی 

تماد استان البرز رونمایی شد. 
این محصوالت شــامل دارو و مواد اولیه دارویی 
شــامل پنــج قلــم داروی میکروپلت امپــرازول، 
تامسولوســین هایدروکلرایــد، نالتروکســان بیس، 
ســیتاگلیپتین فسفات، پیو گلیتازون و سه قلم ماده 
اولیه در زمینه هســته های شــکربا مش سایز های 

مختلف است.
بخشی از این محصوالت برای درمان بیماری های 

گوارشی تولید شده است.
شرکت داروسازی تماد استان البرز سال گذشته 
هشت میلیون دالر صادرات به 43 کشور در پنج قاره 

جهان داشته است. 
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری در این 
مراســم گفت: برنامه خاصی بــرای مقابله با تحریم 
به خصوص در بحــث بیوتکنولوژی داریم و به زودی 

عدد قابل توجهــی از حمایت ها را بر حوزه داروها و 
واکسن های دام و طیور متمرکز می کنیم. 

ستاری در حاشیه بازدید از یک شرکت دانش بنیان 
در حوزه دارویی در گرمدره کرج افزود: یکی از کارهای 
بزرگی که در آینده نتایج آشکار می شود، حرکتی است 
که در زمینه شتاب دهنده های حوزه بیوتکنولوژی به 

وجود آمده است.
وی ادامه داد: در این حرکت جوانانی که در حوزه 
داروهای انســانی و حیوانی و واکســن های مربوطه 

دارای ایده هســتند می توانند بعد از مدتی شــرکت 
خود را داشــته باشــند و ســرمایه گذار پیدا کرده و 

تولید کننده شوند.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: اکنون اکوسیستم 
مناســبی در این حوزه درســت شــده و اگرچه در 
بیوتکنولوژی قدرت اول منطقه هستیم و شرکت های 
فوق العاده ای داریم ولی امیدواریم که این حرکت جدید 
در حوزه دام و طیور بتواند وابستگی کشور را در داروها 

و واکسن های مربوطه جبران کند.

رونمایی از ۸ محصول جدید دارویی در البرز

بر  »ابوالفضل سرابیان«،  پیکر پاک شهید 
روی دستان مردم شهرستان کرمانشاه تشییع 

شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مراسم 
تشییع شهید »ابوالفضل سرابیان« شانزدهمین شهید 
مدافع حرم کرمانشاه، با حضور خیل عظیم مردم این 

استان برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر این شهید مدافع حرم پس از 
قرائت نماز توسط آیت اهلل شیخ مصطفی علما نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه،  از مقابل 
مسجد جامع آغاز و به سمت میدان آزادی انجام شد.

پیکر مطهر این شهید مدافع حرم، پس از تشییع 
به تهران منتقل می شود و در گلزار چیذر، به خاک 

سپرده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شــهید »ابوالفضل 
ســرابیان« فرزند حاج  رضا ســرابی از خادمان اهل 
بیت)ع( کرمانشاه، به تازگی، در منطقه العماره عراق 
در دفاع از حریم اهل بیت)ع( و مقدســات اسالمی 
به فیض شهادت نائل آمد؛ روز شنبه )29 تیرماه( با 
انتقال پیکر مطهر این شهید بزرگوار به معراج الشهدا 
تهران، مراسم وداع با حضور خانواده و بستگان این 

شهید بزرگوار و مردم برگزار شد.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم در كرمانشاه 

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی با بیان 
اینکه رهبــران برخی کشــورهای عربی هرگونه 
تحقیــری را پذیرفته و تحت ســلطه آمریکا قرار 
گرفته اند، گفت: مقاومت تضمین کننده پیروزی بر 

 اشغالگران قدس شریف است.
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با 
هیئتی از رهبران عالیرتبه حماس به ریاست »شیخ صالح 
العاروری« نایب رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و درباره 
مهم ترین موضوعات مربوط به جبهه مقاومت و تازه ترین 

تحوالت فلسطین گفت وگو کرد.
خرازی در این دیدار با تحســین روحیه مقاومت در 
میان مبارزان فلســطینی، به ویژه مبارزان حماس، گفت: 

در دوران کنونی و ریاست جمهوری  ترامپ، سیاست های 
ضدفلسطینی چه از ناحیه آمریکا و چه برخی همپیمانان 
عربی اش شــفاف شــده و بنابراین مســیر پیش رو کاماًل 

روشن است.
رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی با تاکید بر 
اینکه تداوم مقاومت تضمین کننده پیروزی بر اشــغالگران 
قدس شــریف است و با  اشاره به خصومت آشکار آمریکا با 
ملت فلسطین، افزود: برخالف ظاهرسازی هایی که پیش تر 
در جریان توافق اسلو و دوره های پس از آن شاهد بودیم، 
امروز سیاســت های کاخ ســفید به حدی عریان پیگیری 
می شود که هیچ گروهی نمی تواند در برابر این توطئه های 

ضدفلسطینی کوتاه بیاید.

وی با ابراز تأســف از اینکه رهبران برخی کشورهای 
عربی هرگونه تحقیری را پذیرفته و تحت سلطه آمریکا قرار 
گرفته اند و در مسیر برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی گام 
برمی دارند، گفت: نکته مهم در مسیر مقاومت، گم نکردن 
مسیر راهبردی درســت و تشخیص دوست از دشمن به 

دلیل اقدامات تاکتیکی آنهاست.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این مالقات با 
ابالغ سالم گرم اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس 
و قدردانی از مواضع و حمایت های همیشــگی جمهوری 
اســالمی از آرمان فلسطین گفت: در مسیر مبارزه با رژیم 
صهیونیستی و مستکبران، با جمهوری اسالمی در یک مسیر 
واحد قرار داریم و با باور به وعده الهی، هزاران شهید را در 

راه آزادی قدس تقدیم کرده ایم.
وی هــدف آمریکا از معامله قرن را تأمین منافع رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا در منطقه توصیــف کرد و افزود: 
کشورهایی که در منطقه دنبال فداکردن فلسطین و آرمان 
ملت های منطقه هســتند، صحنه گردانی این معامله را بر 
عهده گرفته اند؛ اما جریان مقاومت با وجود تحریم های مالی، 
سیاسی و نظامی به نقش خود در مقابله با معامله قرن واقف 

است و اجازه تحقق آن را نخواهد داد.
به گزارش مهر، هیئت حماس در این دیدار گزارشی 
دربــاره توانمندی هــای دفاعی نیروهــای مقاومت، نگاه 
فلسطینیان به معامله قرن آمریکایی ها و همچنین وضعیت 

در قدس شریف و غزه ارائه کرد.

فرمانده هوافضای ســپاه پاسداران گفت: 
دروغ بزرگی که ترامپ گفت، آن قدر بزرگ بود 
که خودمان نیز اول باور کردیم که توانسته اند 

یک پهپاد ما را ساقط کنند.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه 
پس از جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس در جمع خبرنگاران گفت: پس از ادعای ترامپ 
درخصوص ســرنگونی یک پهپــاد ایرانی یگان های 
مختلف را چندبار کنترل کردیم، زیرا موضوع برای 
ما باورپذیــر نبود که دروغ به این بزرگی را خودش 

به صورت مستقیم در رسانه بیان کند.
ســردار حاجی زاده افزود: بــه همین علت چند 
ســاعتی در تکذیب خبر تأخیر داشتیم و در نهایت 

دیدیم که پهپاد بدون سرنشین ما فعالیت ناوگروه را 
قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شدن از آن رصد 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: خود آنها نیز پس از مدتی 

تقصیر را به گردن بولتون انداختند.
فرمانده هوافضای ســپاه اظهار داشت: در جلسه 
امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارشی 
از پیشرفت ها و دســتاوردها در عرصه های مختلف 
موشــکی، هواپیماهای بدون سرنشین و بمب های 

هوشمند ارائه کردیم.
ســردار حاجی زاده گفت: همه این دستاوردها 
در واقع با تالش افراد و مســئوالنی که در مجموعه 
هوافضای سپاه بوده اند و همچنین به کارگیری نخبگان 

کشور، دانشگاه ها و جوانان به دست آمده است.
وی افزود: نکته مهم این است که اگر ما در سایر 
بخش ها که مشــکل داریم از دانشــگاه ها و جوانان 
اســتفاده کنیم، مســائل با تکیه بر توان داخلی به 

سرعت قابل حل است.
فرمانــده هوافضــای ســپاه خاطرنشــان کرد: 
دســتاوردها با قــدرت و ظرفیت های دانشــگاه ها، 
شــرکت های دانش بنیــان و توانمندی های داخلی 
بدست آمده و خواهش ما این است که سایر مسئوالن 

نیز این روش را آزمایش کنند، ضرر نخواهند کرد.
سردار حاجی زاده در پاسخ به پرسشی درخصوص 
اختصــاص یک پادگان به پژوهشــگران برای انجام 
تحقیقات گفت: ما چند ســالی اســت که با حجم 

زیادی از نخبگان کشــور مواجه هستیم که ظرفیت 
به کارگیــری آنها را نداریم و در نهایت تالش کردیم 
مکانــی در اختیار این افراد قــرار دهیم که بتوانند 

فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ٧00 نفر 
در یک پادگان مشــغول فعالیت هســتند که البته 
شعبه هایی نیز در سراسر کشور ایجاد کرده اند و قرار 
شــد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

نیز از آن بازدید کنند.
به گزارش ایســنا، در این جلســه از تالش ها و 
فعالیت های سردار حاجی زاده با اهدای لوح قدردانی 
شد که وی در این  باره گفت: ما خادم ملت و سرباز 

مقام معظم رهبری هستیم.

پس از جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مطرح شد

تعجب سردار حاجی زاده از دروغ بزرگ ترامپ

کمال خرازی در دیدار هیئتی از رهبران عالی رتبه حماس:

مقاومت تضمین كننده پیروزی بر  اشغالگران قدس شریف است

عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس گفت: مجلس 
پیگیر فســاد موجود در بخش خودروسازی 

کشور است. 
محمدرضا منصوری در گفت و گو با تســنیم در 
اراک با اشاره مشکالت صنعتگران اظهار داشت: سود 
بانکی 24 تا 25 درصد شــرایط را برای صنعتگران 
بسیار سخت کرده، اما اکنون مقداری وضعیت بهتر 
و دست دالالن کوتاه شده و  تحریم ها سبب شد که 

فعال واردات نداشته باشیم.
وی افــزود: ما به انــدازه کافی تولیــد داریم و 
می توانیم سه شیفت کار کنیم، االن بخش تولید لوازم 
خانگی کشور در اوج کاری خود در طول این 40 سال 
قرار دارد و تنها کمبود نقدینگی که با باال رفتن قیمت 
دالر به یک سوم رسیده، مشکل این بخش بوده، در 
واقع مشکل اصلی سود بانکی و کمبود نقدینگی است 
که در صورت برطرف شــدن این مشکالت، مسائل 

دیگر قابل حل شدن است.
وی با اشــاره به اقدامات مجلس در راستای رفع 
موانع تولید گفت: بخشــی از اقدامات مجلس بحث 
نظارتی آن است که در خودروسازی ها به این نتیجه 
رسیدند که فســاد وجود دارد، به دنبال چاره برای 
ریشه کن کردن فساد هستیم که اگر این فضا ادامه 
پیدا کند به طور قطع تولید کشــور صادرات محور 
می شود، قطعا مجلس وظیفه دارد که با نظارت خود 
با فساد برخورد کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: قوه قضائیه نیز وارد کار 
شده، درمجموع قوانین کشور کم نیست اما کسی که 
قرار است قانون را اجرا کند، آنچه را که به نفع خود 
باشد، اجرا می کند. وی افزود: االن ما دالر چهارهزار 
و 200 تومانی را به الستیک می دهیم، درحالی که 
دالر 12 هزار تومانی برای مواد اولیه آن می دهیم، باید 
گفت تمام کسانی که الستیک وارد می کنند به جایی 
وصل هستند، مانند دالر چهار هزار و 200 تومانی.

منصــوری بیان کرد: مفســدانی که تاکنون در 
واردات بودنــد االن در صادرات هســتند، چگونه؟ 
به این شــکل کــه کارت بازرگانــی یکبار مصرف 
درســت می کنند، تمام محصــوالت صادراتی ما را 
حتــی از دولتی ها می خرند، صادر می کنند، پول آن 
برنمی گردد، مالیات هم نمی دهند، این درحالی است 

که چشمان خود را بر این موارد بسته ایم.
وی ادامه داد: مشــکل ما مفسدانی هستند که 
واردات را با دالر یک هزار تومانی وارد می کردند و 12 
سال با دالر یک هزار تومانی سود بردند تا تولیدکننده 

ورشکست شد و االن سود آنها در صادرات است.

عضو کمیسیون اصل ۹0:

مجلس پیگیر فساد موجود 
در بخش خودروسازی است

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور:

دسترسی آسان كودكان 
به نرم افزارهای غیراخالقی 

نگران كننده است
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل 
کشــور گفت: وزارت ارتباطات باید راجع به بحث 
اینترنت کودکان توضیح دهد که چه اقدامی انجام 

شده است.
به گزارش میزان، جواد جاویدنیا در بیست و ششمین 
جلسه شــورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
کودک با موضــوع فضای مجازی حقــوق کودک گفت: 
مدت هاســت که بحث اینترنت طبقه بندی شــده مطرح 
شده، اما اقدام عملی و اجرایی در این زمینه نشده است و 
جدیدترین فیلترشکن ها و وی پی ان ها در اختیار کودکان 
است. فردی می گفت وقتی برای استفاده از فیلترشکن به 
مشکلی بر می خوریم از کودکان درخواست کمک داریم که 
تاسف آور است. جاویدنیا افزود: در نرم افزار های جست وجوگر 
و گوگل پلی دسترســی آسان برای کودکان باز است که 
جای تاســف دارد و آمار باالیی از فیلترشکن ها و وی پی 
ان ها در این نرم افزار ها منتشــر می شود و نیز نرم افزار های 
غیراخالفی که وجود دارد نگران کننده است و باید وزارت 
ارتباطات غیر از بحث محتوا راجع به بحث سالم ســازی و 
اینترنــت کودکان توضیح دهند و به طور جدی دنبال آن 

باشند که چه اقدامی انجام شده است.

رونمایی از سامانه 
زیارت مجازی گلزار مطهر شهدا

سامانه زیارت مجازی گلزار مطهر شهدا در بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ رونمایی شد.
به گزارش »ایثار«، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران پس از رونمایی از سامانه زیارت 
مجازی گلزار مطهر شهدا گفت: عالوه بر فعال بودن سامانه 
برخط و سایر سامانه های الکترونیکی ارائه خدمت در بنیاد، 
در جهت حفظ و فراهم کردن هرچه بیشتر رابطه عاطفی 
خانواده معظم شــهدا و ایثارگران، سامانه زیارت مجازی 
گلزار مطهر شهدا ایجاد شده است تا عالقه مندانی که امکان 
حضور فیزیکی در گلزار شهدا را ندارند از این طریق بتوانند 
مزار شهدا را زیارت کنند. سید منصور میر مرادی، پیوند 
این سامانه با اسناد شهدا، دل نوشته ها و وصایای شهدا را 
از ویژگی های این سامانه عنوان کرد و افزود: تصاویر و مزار 
شــهدا به  صورت 360 درجه در این سامانه موجود است 
که این امکان را فراهم کرده تا بیننده به صورت کامل مزار 
شــهدا را زیارت کند ضمن اینکه دسترسی به این سامانه 
حد و مرز جغرافیایی ندارد و عزیزان عالقه مند در خارج از 

کشور نیز می توانند از این سامانه بازدید کنند.


