
اخبار كشور

فیلمساز دولتی 
که ادعای استقالل می کرد

عبدالرضا کاهانی در گفت و گویی با رادیو فردا )رســانه دولتی آمریکا( 
اعتــراف کرد کــه در یــک دوران، وی حقوق بگیر بنیــاد فارابی بوده اما 
حقوق بگیر بنیاد فارابی لزوما سانسورچی نیست! او گفت که از اواخر دهه 
70 در بنیــاد فارابی کار می کرده و مدتی هــم حقوق بگیر »مرکز دولتی 

گسترش سینمای مستند و تجربی« بوده است. 
به جــز این اعتراف کــه البته قبال توســط »مجتبی جبــاری« )از 
سرمایه گذاران فیلم »وقت داریم حاال«( نیز افشاء شده بود، آنچه کاهانی 
در مصاحبه با رادیوی دولت آمریکا بیان داشته تقریبا همان مطالبی است 
که دو ســال پیش در گفت و گوی با رسانه آل ســعود )ایران اینترنشنال( 
اظهار کرده بود. از جمله این تّوهم که انگار همه در ایران از وزارت ارشــاد 
گرفته تــا همکارانش توطئه کرده بودند که وی فیلم نســازد! و یا اینکه 
علیرغم رانت خواری های بســیار از منابع دولتی، همچنان مدعی اســت 
که در ایران فیلمســازی مستقل بوده و خودش منابع مالی فیلم هایش را 

تامین می کرده است!
کاهانــی در همان ابتدای حضور در فارابی و با اســتفاده از نفوذ خود 
در شــورای بررسی فیلمنامه های این بنیاد، فیلمنامه بسیار ضعیف »سفر 
به شــرق« را نوشــت ولی به علت عدم تجربه او، آن را به ســید مهدی 
برقعی سپردند. اما تقریبا برای همه فیلم هایی که ساخت، از بودجه دولتی 
اســتفاده کرد، به خصوص در دولت های نهم و دهم که اساسا فیلمسازی 
خود را از آن ســالها شــروع کرد و 8 فیلم از 12 فیلم عمرش را در همان 
دوران جلوی دوربین برد. از جمله فیلم »آدم« در ســال 1385 به عنوان 
نخســتین فیلم بلندش که نیمی از سرمایه فیلم را از همان مرکز دولتی 
گسترش سینمای مســتند و تجربی )که حقوق بگیرش بود(، تامین کرد 
و بقیه را از فارابی و موسســه رســانه های تصویــری و غیره.  فیلم دوم و 
سومش یعنی »آنجا« و »بیست« را هم با سرمایه مرکز گسترش و فارابی 
ســاخت که برای فیلم »بیست«، او را به روی فرش قرمز جوایز جشنواره 
فیلــم فجر هم بردند و چند جایزه از جمله بهترین کارگردانی را نیز به او 
دادند. کاهانی حتی از نیروی انتظامی هم برای ساخت فیلم »اسب حیوان 
نجیبی است« پول گرفت که بعد از اطالع از ابتذال فیلم، نیروی انتظامی 

نیز از وی شکایت کرد!
باالخره کاهانی پس از اســتفاده از بودجه های دولتی تصمیم گرفت 
با سرمایه گذاری خصوصی فیلم بسازد و از همین روی فیلم »وقت داریم 
حاال« را ساخت که به دلیل صحنه های مستهجن، پروانه نمایش دریافت 
نکرد و به همین علت هم سرمایه گذار فیلم از وی به خاطر اهمال در حفظ 

بودجه فیلم، شکایت کرد.
دانشجویان، برترین آثار ادبی دفاع مقدس را 

انتخاب کردند
برترین آثار ادبی دفاع مقدس کتاب های »دا«، »دختر شــینا« و »آن 

23 نفر« از نگاه دانشجویان شناخته شد.
به گزارش مهر، براســاس نتایج نظرخواهی معاونت فرهنگی سازمان 
جهاد دانشگاهی تهران از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، بترتیب 
کتاب های »دا«، »دختر شینا« و »آن 23 نفر« به عنوان بهترین کتاب ها از 

نگاه دانشجویان شناخته شد.
در این نظرخواهی که در چهلمین ســالگرد هفته دفاع مقدس انجام 
شــد، دانشــجویان 3 انتخاب نخســت خود را به ترتیب کتاب های »دا«، 
»دختر شینا« و »آن 23 نفر« اعالم کردند. الزم به ذکر است رهبر انقالب 

پیشتر بر این کتاب ها تقریظ نوشته بودند.
اهانت پادوهای ضد انقالب 

به یک بازیگر!
پادوهای داخلی ضد انقالب به بازیگر سینما و تلویزیون امیر محمد زند 

اهانت کردند.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، چندی پیــش؛ امیر محمد زند در قالب 
یک پیام تصویری علیه ســیاه نمایی تلویزیون بهایی صهیونیستی»من و 
تــو« موضع گیری کرد و گفت: »بنده خودم لندن زندگی کردم، هنوز که 
هنوزه، در طی روز ده ها شــاید صدها گدا و یــا کارتن خواب تو خیابون 
می بینید،هنوز که هنوزه کنار خیابونهاشــون مدفوع انسانی می بینید، آیا 
اینها کثیفی نیست؟ به نظرتون اجیر کردن 200 نفر آدم،که از هر چیزی 

در جامعه ما برای »منو تو« فیلم بگیرند، کارسختیه؟«
پس از این موضع گیری، برخی از پادوهای داخلی به این بازیگر حمله 
کردند و وی را آماج ناسزا و تهمت قرار دادند. شنیده ها حاکی است که وی 
قصد پیگیری حقوقی رفتار زننده برخی از این فعاالن حوزه سینما را دارد.
پخش مستند روایت زندگی شهید زین الدین

از رادیو معارف
شــبکه رادیویی معارف در مســتند رادیویی »پنجــره« فعالیت های 
فرهنگی و سیاســی شــهید مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن 

ابی طالب را بازگو می کند. 
به گزارش خبرنگار کیهان ، مســتند رادیویی »پنجره« روایت زندگی 
شهید مهدی زین الدین از فرماندهان سرافراز دفاع مقدس را بیان می کند، 
دراین برنامه همرزمان و دوستان شهید مهدی زین الدین خاطراتی از وی 
که به نحوه زندگی و فعالیت های سیاسی و فرهنگی این شهید اختصاص 

دارد را بازگو می کنند. 
 گفتنی است که شهید مهدی زین الدین یکی از فرماندهان و نامداران 
دوران پیروزی انقالب اســالمی و جنگ تحمیلی بشــمار می رود که بابر 
خورداری از بینش عمیق سیاســی درخنثی کردن حرکت های انحرافی و 
ضدانقالبی گروهک های تروریستی نقش بسزایی داشت و در دوران دفاع 
مقدس با فرماندهی لشــکر 17 علی ابن ابی طالب رشادت های بسیاری در 

جبهه های نبرد حق علیه باطل از خود نشان داد. 
مســتند رادیویی »پنجره« به تهیه کنندگی فاطمه عسکری دوشنبه 

2۶ آبان ساعت 8:40 برروی آنتن شبکه رادیویی معارف می رود.
»هرچه شما بگویید، ارباب!«؛

 روایتی از وابستگی پهلوی به بیگانه
وابســتگی پهلوی بــه  قدرت های بیگانه یعنی انگلیــس و پس از آن 
آمریکا، بالیی بود که به فساد رژیم قاجار اضافه شد. رژیم پهلوی هم فاسد 
بود و هم وابســته، گوشش به زبان و خواست ارباب بود، اگر چه گاه خود 
را مستقل نشــان می داد و ادای کشورهای مستقل را در می آورد. اعتراف 
انگلیســی ها به آوردن رضاخان و بردن او در جنگ جهانی دوم و ســرکار 
آوردن محمدرضا در دسترس همگان و از واضحات تاریخی است که خود 

اعضاء خاندان پهلوی هم به آن اعتراف کرده اند.
حوادثی در دوران رضاخان و محمدرضا پیش آمد که این وابســتگی 
با شــدت بیشــتر و صریح تر و روشنتر نمایان شــد. ناقالن این حوادث و 
رخدادها، گاه مأموران انگلیســی و آمریکایی و گاه مقامات ایرانی هستند 
که واســطه و انتقال دهنده پیام ها بوده اند. بعضی از وقایع هم مستقیماً از 

سوی این دو پادشاه فاسد و وابسته نقل و ضبط شده است.
در کتــاب »هرچه شــما بگوئید، ارباب!« با بخش هایــی از حوادث و 
وقایعی که نشــان دهنده اطاعت و خضوع این دو پادشاه در برابر بیگانگان 
بوده و تســلیم نظرات و خواسته های آنان شــده اند، آشنا می شویم. همه 
این خاطره ها، مســتند هستند و اســناد آنها در زیرنویس هر خاطره ذکر 

شده است.
این کتاب در یکصدمین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، از سوی 
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت، گردآوری، تدوین و منتشر شده است. 
این کتاب در 112 صفحه رقعی و به قیمت 15هزار تومان در دســترس 
عالقه مندان قرار گرفته است. جهت سفارش کتاب می توانید با تلفن های 

۶۶411151-093523005۶4 تماس بگیرید.

شــهید محمد جهان آرا )ره(: ای امام تــا لحظه ای که خون در 
رگ های ما جوانان پاک اســالم وجود دارد، لحظه ای نمی گذاریم 
خط پیامبرگونه تو که به خط انبیاء و اولیاء وصل است به انحراف 

کشیده شود.

هدیه به خوانندگان

انتقام سنگین از تروریست ها

حمله توپخانه ای سپاه
به مواضع گروهک های ضدانقالب

رزمنــدگان نیروی زمینی ســپاه مواضع گروهک های 
تروریســتی ضدانقالب را در آن سوی مرزهای شمال غرب 

کشورمان هدف قرار دادند.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از حمله توپخانه ای رزمندگان 
سپاه به مواضع گروهک های ضدانقالب در آن سوی مرزها خبر داد.

در این اطالعیه آمده است: رزمندگان نیروی زمینی سپاه صبح 
روز شــنبه )24 آبان( مواضع گروهک های تروریستی ضدانقالب را 
در آن ســوی مرزهای شمال غرب کشــورمان هدف قرار دادند که 

در این حمالت خسارات و تلفات سنگینی به ضدانقالب وارد شد.
در این اطالعیه هشدار داده شده است: همان  گونه که بارها تصریح 
شــده، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به ویژه مردم 
استان های مرزی، خط قرمز نیروهای مسلح کشور به ویژه نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده و در این خصوص هیچ مالحظه و 
مرزی را نمی شناسد و تروریست ها را در هر سوراخی که خزیده باشند، 

به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند رساند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

 نرخ مسکن كاهش می یابد 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
واحدهای مشاوران امالک در سال های اخیر رشد بی رویه ای 
داشته اند و این در حالی است که برخی از آنها با سوءاستفاده 
از شرایط پیش آمده نقش مهمی در افزایش قیمت ها دارند. 
سید البرز حسینی، در گفت  وگو با تسنیم در زنجان در زمینه 
انتقــال اتحادیه مشــاوران امالک از وزارت صمت بــه وزارت راه و 
شهرســازی با تاکید بر اینکه وظایف و تکالیف مشاوران امالک به 
عنوان دالل در قوانین ذکر شده است، تصریح کرد: منتهی شرایط در 
کشور به نحوی است که این صنف رشد بی رویه ای داشته و کنترلی 

هم روی آن نبوده است.
وی با بیان اینکه این رشــد بی رویه مشــاوران امالک در کشور 
ســبب اثرات وضعی آنها شده است، افزود: برخی از آنها از وضعیت 
فعلی سوءاستفاده می کنند و در نحوه داد و ستد امالک و همچنین 

افزایش قیمت ها نقش تاثیرگذاری دارند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هیچ گونه نظارتی از سوی دولت 
بر عملکرد مشاوران امالک انجام نمی گیرد، تشریح کرد: در صورت 
قرارگیری این اتحادیه زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، باید موضوع 

در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی، با بیان اینکه وضعیت مشاوران امالک نابه  سامان است، 
ادامه داد: از حیث ساختار باالدستی هم باید در مورد صدور پروانه، 

نحوه تدوین اساسنامه این صنف کنترل مناسبی صورت گیرد.
وی در ادامه در زمینه تاثیر نرخ ارز بر نرخ مسکن در کشور هم 
اذعان کرد: قطعا با ریزش نرخ مســکن مواجه خواهیم شد. با توجه 
به اینکه نرخ ارز، در افزایش قیمت مسکن نقش داشته است بنابراین 
ریــزش آن در جهت معکوس عمل کرده و بر بخش بزرگی از بازار 

سرمایه تاثیر می گذارد.

فعالیت كارخانه اسید سیتریک كرمانشاه
دوباره آغاز شد

استاندار کرمانشاه گفت: کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه 
پس از ۱۰ ســال تعطیلی باتالش و پیگیری مســتمر احیاء 
و چرخ تولید این پروژه هــزار میلیارد تومانی بار دیگر به 

حرکت درآمد.
هوشــنگ بازوند روز یکشنبه در بازدید از کارخانه اسید سیتریک 
افزود: راه اندازی مجدد این کارخانه  با تالش مهندسان داخلی  راه اندازی 
شد. وی اظهار داشت: در کشور 2 کارخانه تولید اسید سیتریک داریم 
که امروز با همدلی و همراهی وزارتخانه های ذی ربط و شستا بارقه های 

امید در کارخانه ای که سال ها تعطیل بود، دوباره دمیده شد. 
استاندار کرمانشاه با  اشاره به اینکه واردات محصوالت مشابه خارجی 
منوط به اخذ مجوز و تأیید از طرف 2 کارخانه تولیدی کشــور است، 
تأکید کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته اجازه نخواهیم داد چرخ تولید 

این کارخانه متوقف شود. 
فعال سازی کارخانه اسیدسیتریک یکی از آرزوهای صنعتی کرمانشاه 
بود و با رایزنی های متعدد با شســتا )شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی( به عنوان سرمایه گذار اصلی این کارخانه، فعالیت خود را بعد 

از چند سال وقفه از سر گرفت.
آغاز فعالیت اسیدسیتریک کرمانشاه به سال 138۶ برمی گردد که 
فعالیت خود را در زمینه تولید اسیدســیتریک با ظرفیت 12 هزار تن 

در سال آغاز کرد.
این واحد تنها تولید کننده اسیدسیتریک از نوع آبدار و بدون آب در 
زمان خود بود و محصوالت تولیدی آن باکیفیتی قابل توجه می توانست 
عالوه بر تامین نیاز داخل، بعد صادراتی هم داشــته باشــد. اما واردات 
اسیدســیتریک خارجی باعث شــد دیگر تولیدات این کارخانه صرفه 
اقتصادی نداشته باشد و کارخانه بعد از مدت کوتاهی فعالیت تعطیل شد.

کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان 
و فعالیت در سه شیفت فعالیت دارد.

برای راه اندازی این واحد صنعتی که ســاالنه 12 هزار تن اسید 
سیتریک تولید می کند بالغ بر 19 میلیون و 500 هزار یورو و 300 
میلیارد ریال در مجموع 520 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 
تولیدات این واحد صنعتی  کشــور را از واردات اسید سیتریک 

بی نیاز می کند. 
اســید ســیتریک کاربرد گســترده ای در فرآوری های غذایی، 
آشــامیدنی، پاک کننده هــا و شــوینده ها، دارویی و بهداشــتی، 

تنظیم کننده PH، اصالح آب بویلر و راکتورها دارد.

دلسوزی پیامبر)ص( در هدایت امتش
»)ای رسول ما در رهبری و هدایت مردم آنقدر از خود 
دلسوزی نشــان می دهی که( گویی می خواهی جان خود 
را از شــدت انــدوه، هالک کنی که چــرا آنها به این کتاب 
آســمانی)قرآن( ایمان نمی آورند)غصــه  مخور هدایت در 
دست ما است و تنها وظیفه تو دعوت و هشدار است(«.
کهف- 6

صفحه 3
دو     شنبه ۲6 آبان ۱3۹۹ 
3۰ ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۱۱

اخبار ادبی و هنری

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

هدف الیحه بودجه ۱۴۰۰ كاهش تصدی گری دولت
و قطع وابستگی به نفت است

در پرتو وحی

بودجه سال  اصلی  گفت: هدف  رئیس جمهور 
۱۴۰۰ بر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش 
تصدی گری های دولت، توسعه دولت الکترونیک، 
قطع وابستگی مســتقیم بودجه به نفت و رونق 

تولید استوار است.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)یکشــنبه 25 آبان( در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال 
1400 کل کشور گفت: هدف اصلی بودجه سال 1400 بر 
کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری های 
دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم 
بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
رئیس جمهور افزود: الیحه بودجه ســال 1400 در 
چارچوب برنامه کلی اصالح ساختار بودجه، سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای »رشد بلندمدت از 
طریق تمرکز بر صــادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاالنه با 
شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، 
»تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های تولید«، 
»تسهیل فضای کسب و کار«، »توجه به معیشت مردم 
با اولویت کاالهای اساســی« و »توسعه الگوی مشارکت 

عمومی- خصوصی« تدوین خواهد شد.
وی اظهار داشت: بودجه دستگاه ها باید فرصت های 
جدید و منابع جدیــد درآمدی غیرمتکی به نفت برای 

کشــور ایجاد نماید، بدون اینکه موجب به هم خوردگی 
تعادل قیمت کاالها و خدمات در همان بخش یا ســایر 
بخش ها و دستگاه ها شود. همچنین چالش های پیش روی 
کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب 

تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.
رئیس جمهــور تصریــح کرد: تقویــت و حمایت از 
تولیدات و ســاخت داخل و تمرکز بر سیاســت توسعه 
صادرات به خصوص صــادرات غیرنفتی با تأکید خاص 

بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت 
تجاری و کاهش تعرفه هــا در توافقات دو یا چندجانبه 
بین المللــی از اصلی ترین ابزارها برای مقابله با تحریم ها 

هدف گذاری شده است.

غالمرضا انصاری با بیان اینکه »ســند ایران و 
چین فقط اقتصادی نیست« گفت: سند نهایی جامع 
همکاری ایران و چین در بخش های مختلف قضایی، 

مجلس و... ورود کرده است.
غالمرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 
امور خارجــه در مورد اهمیت صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به کشورهای منطقه گفت: یکی از مهم ترین 
حوزه ها با توجه به جایگاه و شــرایط ایران در منطقه، 
صدور خدمات فنی و مهندسی است و می توانیم برای 
تقویت آن تالش کنیم. امروزه می توانم بگویم که به یک 
حرکت انقالبی در امر صدور خدمات فنی و مهندســی 

نیاز داریم.
وی افزود: ایــن خدمات می تواند به شــمال آفریقا، 
کشورهای شبه قاره هند، و نقاط دیگر ارائه شود. حمایت های 
قانونی، سیاسی، پولی و مالی برای تقویت صادرات خدمات 

فنی و مهندسی ضروری است.
انصاری در مورد یکی از درخواســت های وزارت امور 

خارجه برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار 
داشت: یکی از درخواست های ما تقویت صندوق ضمانت 
صادرات بوده که باید به همراه بانک توســعه صادرات به 

صدور خدمات فنی و مهندسی کمک کنند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مورد 
دستورالعمل ابالغی به سفارتخانه های ایران در کشورها نیز 
گفت: به نمایندگی ها اعالم شده است که در صورت بروز 
مشکالت نقل و انتقال مالی، می توانند از تهاتر برای تقویت 

مناسبات اقتصادی استفاده کنید.
دستور رئیس جمهور برای »تهاتر«

وی از دستور رئیس جمهور به وزارتخانه ها برای مبحث 
تهاتر خبر داد و اظهار داشــت: بیش از دو سال است که 
وزارت خارجه از تمام ســازمان ها درخواست می کند که 
مبحث تهاتر را جدی بگیرند. از چند ماه پیش رئیس جمهور 

به میدان آمد و همه وزارتخانه ها را موظف کردند.
او می گوید: با بحث تهاتر، کشورها می توانند به راحتی 
با ما همکاری داشته باشند. در همه کشورهای منطقه شرق 

و غرب آسیا، آمریکای التین و غیره این کار عملی است.
در مورد پول های بلوکه شده در کره جنوبی؛

 در حال مذاکره با مقامات کره هستیم
معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
در مورد مذاکرات صورت گرفتــه درخصوص پول های 
بلوکه شــده ایران در کره جنوبی نیز گفت: وزارت امور 
خارجــه خط مقدم تالش ها بــوده و در حال مذاکره با 
مقامات کره هســتیم. حتی درخواست ما از کره ای ها 
این بود کــه در حوزه کاالهای انسان دوســتانه و دارو 
معامله انجام شود. روزنه هایی پیدا شده که اصاًل برای ما 
قانع کننده نیست ولی به نظر می رسد که کره ای ها نیز 
به دنبال روزنه ای هستند که بتوانیم از این منابع استفاده 
کنیم. ما می خواهیم در ازای پول نقد از آنها از بازار کره 
با وون کره خرید داشته باشیم. قدم های بسیار کوچکی 
از سوی کره برداشته شد که امیدواریم این قدم ها ادامه 

دار باشد و تحرک جدی داشته باشند.
انصــاری همچنیــن از مقــررات ویژه بــرای جذب 

ســرمایه های ایرانیان خارج از کشور به خصوص در مورد 
بــورس خبر داد و گفت: به زودی مقررات جدیدی به نفع 
ایرانیان خارج از کشــور هم در حوزه سرمایه گذاری و هم 

در سرمایه گذاری در بورس به وجود می آید.
وی در مورد ســند جامع 25 ســاله ایران و چین نیز 
می گوید: آن سندی که در رسانه ها منتشر شده است، سند 
موضوع مذاکره ایران و چین نیست؛ سند موضوع مذاکره 
خیلی متفاوت است. زمینه های همکاری آن سند که بیرون 
آمده بود، اقتصادی بود اما سند نهایی در بخش های مختلف 

قضائی، مجلس و... دو کشور ورود کرده است.
به گزارش مهر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه در مورد همکاری های ایران و ونزوئال در زمینه های 
اقتصادی نیز اظهار داشت: ما از گذشته صادرات خدمات 
فنی مهندسی داشتیم و هم صادرات و واردات کاال جریان 
داشــته است. خوشبختانه این مسئله همچنان و در همه 
مســائل ادامه دارد. ما تنوع صــادرات و واردات به ونزوئال 

داریم و ادامه نیز خواهد یافت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران مطرح کرد

سند ایران و چین فقط اقتصادی نیست

دختر امیر دادبین در یادداشــتی نوشــت: 
بخشندگی و ساده زیســتی وی )پدر( انتخابی 
درونی است و ارتباطی با کم لطفی مسئولین در 
حق وی ندارد که او در تمام این سال های بیماری 
از عزت و احترام و همراهی مســئولین ارتش 

بهره ای بسیار داشته و دارد.
دختر امیــر دادبین درخصــوص فیلمی که طی 
روزهای گذشته از پدرش در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد، در یادداشتی نوشت: »سال ها پیش وقتی پدرم در 
کما بود به منزل ما زنگ می زدند و تسلیت می گفتند 
و ما هاج و واج مانده بودیم که چه شــده اســت؟! در 

فالن شــبکه ماهواره ای مرگ پدر را اعالم کرده بودند 
و آنچه ما در مورد زنده  بودن ایشــان می گفتیم دروغ 
محسوب می شد!!!! رسانه ها با ما چه می کنند؟ هر آنچه 
که بخواهند! چگونه؟ با نشان دادن قسمتی از واقعیت 
و چاشنی اندکی ابهام و تحلیلی ظاهراً واقع بینانه که با 
بریده ای از واقعیت که نشان داده اند؛ می تواند هماهنگی 

داشته باشد.«
زهرا دادبین نوشت: »من مطلب زیر را می نویسم 
اگرچه می دانم که نوشــته من قدرت مقابله با اهداف 
رسانه ها را ندارد. می نویسم برای قلب هایی که جریحه دار 
شد و چشم هایی که  تَر شدند و دوستدارانی که نگران 

شدند.«
در ادامه این مطلب آمده است: »مادیات هیچ وقت 
جزو ارزش های پدر نبوده ولی این به این معنی نیست 
که از امکانات و رفاه متناســب و معمول با شأن خود 
محروم بوده و یا قرار اســت محروم شود. بخشندگی 
و ساده زیســتی وی انتخابی درونی است و ارتباطی با 
کم لطفی مسئولین در حق وی ندارد که او در تمام این 
سال های بیماری از عزت و احترام و همراهی مسئولین 

ارتش بهره ای بسیار داشته و دارد.«
دختر امیر دادبین افزود: »فیلمی که از امیر دادبین 
در بنگاه معامالت ملکی پخش شد؛ در راستای تصمیم 

شــخصی امیر بود که حتی به همسر و فرزندانش هم 
نگفته بودند. پدر همیشــه می گوید خانه ای که در آن 
ساکنیم )منزل ســازمانی( برای من و مادرتان بزرگ 
است، شما خانه تان را در اختیار یک نیازمند قرار دهید 

و بیایید منزل ما با هم زندگی کنیم.«
در پایان یادداشت زهرا دادبین آمده است: »شاید 
مشکل از من اســت که به  اندازه او بخشنده نیستم و 
زندگی را چون او راحت نمی گیرم. بین بخشــندگی و 
نیازمندی تفاوت بسیار است. بین آنچه اتفاق می افتد 
و آنچه رسانه نشان می دهد، فاصله بسیار است. میان 
ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.«

فرزند امیر ارتش: ساده زیستی امیر دادبین انتخابی درونی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اشاره به اینکه ما قطعا انتقام خون سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی را از قاتالن او خواهیم 
گرفت، گفت: قاطعانه ترین و تعیین کننده ترین 
نقش را در سقوط و ســرنگونی داعش سردار 
حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی المهندس 

ایفا کردند.
عناد ســعدون، وزیر دفاع عراق که در صدر یک 
هیئت نظامی بلندپایه به تهران سفر کرده است، با 
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح و دریابان علی شمخانی دبیر 

شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو کرد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در این دیدار 
که در ستاد فرماندهی کل سپاه صورت گرفت، اظهار 
داشت: ما قطعا انتقام خون سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی را از قاتالن او و در میدان خواهیم گرفت.

به گزارش ســپاه نیوز، وی با تاکید بر این که این 
انتقام به پیگیری روند حقوقی شــهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس ربطی 
ندارد، ادامه داد: البته مطمئن هستیم که فرزندان عراق 
بزرگ هم انتقام خون سردار رشید خود شهید ابومهدی 

المهندس را خواهند گرفت.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
افــزود: بدون تردید در جهان اســالم قاطعانه ترین و 
تعیین کننده ترین نقش را در سقوط و سرنگونی داعش 
و طرح های صهیونیستی و آمریکایی در منطقه، سردار 
حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی المهندس ایفا 

کردند.
سرلشکر سالمی با بیان این که عراق به علت آن که 
زیارتگاه ائمه اطهار)ع( در آن واقع اســت، در قلوب ما 

جا دارد و آرزوی ما برای عراق، این است که کشوری 
آزاد، مستقل، یکپارچه، عظیم، امن و مقتدر باشد، بیان 
داشــت: از دالیل مهمی که باعث شد ما بزرگ ترین، 
قوی ترین، شجاع ترین و باتدبیرترین فرماندهان رشید 
خود را برای کمک به عراق، در شــرایط سخت فوران 
داعش به این کشــور اعزام کردیم، تحقق همین آرزو 

در عراق است.
وی خطاب به وزیر دفاع عراق گفت: حتما شما بهتر 
از ما با حماسه های بزرگی که سردار شهید سلیمانی در 
سرزمین عراق و سایر بالد اسالمی آفرید، آشنا هستید.

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
اشــاره به ضرورت خروج یا اخراج آمریکایی ها از این 
کشور، ادامه داد: اخراج آمریکایی ها از عراق باید طبق 
مصوبه های پارلمان این کشــور صــورت گیرد و این 

خواست عمومی مردم عراق است.
سرلشکر سالمی درباره ضرورت پیگیری حقوقی 
و قضایی شهادت سردار بزرگ سپاه اسالم شهید حاج 
قاسم ســلیمانی و نیز ســردار بزرگ عراق ابومهدی 
المهندس، افزود: حفظ یکپارچگی، وحدت و تمامیت 
ارضی عراق و همکاری مشترک دو کشور برای امنیت 
مرزهــا از سیاســت های ما و داشــتن عراقی بزرگ، 
یکپارچه، متحد، آزاد و مستقل از اراده قدرت ها آرزوی 

بزرگ ما است.
در این دیدار، وزیر دفاع عراق نیز خاطرنشان کرد: 
ایران در زمان حساس حمله داعش به عراق، کمک های 

حیاتی کرد.
جمعه عناد سعدون افزود: برادران ما در جمهوری 
اسالمی ایران ما را در مبارزه با تروریسم داعش یاری 
کردنــد و در آن زمان هر آنچه را نیاز داشــتیم، به ما 

تقدیم کردند و ما این را فراموش نمی کنیم.
وی گفت: در گفت وگو با مقامات ایرانی به ما قول 

داده شــد درباره امنیت مرزها و نیز امنیت عراق به ما 
مساعدت شود.

شمخانی: ایران با هرگونه مؤلفه ناامنی در منطقه
برخورد خواهد کرد

دریابــان علی شــمخانی، نماینده مقــام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در  دیدار  
با  وزیر دفاع عراق بااشاره به همکاری های خوب و موثر 
دفاعی و امنیتی ایران و عراق در مبارزه با تروریســم 
ســازمان یافته از سوی آمریکا و ایادی آن در منطقه 
و حمایت های بی دریغ جمهوری اســالمی ایران برای 
نجات شهرهای عراق از اشغال داعش، تصریح کرد: این 
همکاری ها متضمن ثبات و امنیت منطقه است و باید تا 

سطوح راهبردی ارتقاء یافته و نهادینه شود.
به گزارش مهــر، وی با بیان اینکه یکی از اهداف 
اعالمــی آمریــکا از حضــور در منطقه غرب آســیا 
ایجاد اختــالف و درگیری میان کشــورهای منطقه 
است، بر ضرورت هوشــیاری همه کشورهای منطقه 

برای مقابله با این توطئه شوم تاکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی حفظ امنیت مرزهای 
دو کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران با هرگونه مولفه ناامنی که 
بخواهد آرامش مردم دو کشور را بر هم زند با قاطعیت 

برخورد خواهد کرد.
دریابان شمخانی با اشاره به اعتراف صریح مقامات 
ارشد آمریکایی مبنی بر اینکه حضور آنان در منطقه 
غرب آسیا جز جنگ افروزی، بی ثباتی و از بین رفتن 
منابع حیاتی منطقه نتیجه ای نداشــته، با تمجید از 
مصوبه مجلس عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از 
عراق، تصریح کرد: یکی از مهم ترین مولفه های ایجاد 
صلــح و آرامش در این منطقه، خروج کامل نظامیان 

آمریکا است.

در ادامــه این دیدار، جمعه عناد ســعدون، وزیر 
دفاع عراق نیز طی ســخنانی با قدردانی از حمایت و 
کمک هــای همه جانبه جمهوری اســالمی ایران در 
دفع شر تروریسم از کشور عراق بر تقویت و گسترش 
روابــط ایران و عراق به ویــژه در حوزه های نظامی و 

امنیتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه هیچ کشــور ثالثی نمی تواند بر 
روابط دو کشور تاثیرگذار باشــد، تصریح کرد: تجربه 
دو کشــور در جریان مبارزه با داعش نشــان داد در 
سایه همکاری مشترک می توان بر بحران ها غلبه کرد 
و فرصت های مناسبی برای همکاری در سایر حوزه ها به 

منظور رفاه و آرامش مردم دو کشور ایجاد کرد.
وزیر دفاع عــراق، همچنین با رئیس ســتاد کل 

نیروهای مسلح کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار با هدف گســترش مناســبات دفاعی و 
نظامی میان دو کشور انجام و در آن به مسائلی چون 
مقابله با تروریســم، استقرار امنیت در منطقه، تبیین 
راه های جلوگیری از بی ثباتی در منطقه و بهره گیری 
از تجارب ارزنــده و توانمندی های فناورانه جمهوری 

اسالمی ایران در حوزه دفاعی پرداخته شد.
گفتنی است، وزیر دفاع عراق روز شنبه نیز با امیر 
حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار 

و گفت وگو داشت.
خبر دیگر اینکه، ســرتیپ ســمیر زکی حسین، 
فرمانــده هوانیروز ارتــش عراق با حضور در ســتاد 
فرماندهی هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران با 
امیر یوســف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش دیدار و 

گفت وگو کرد.
به گزارش مهر، توســعه و گسترش همکاری های 
نظامی، دفاعی، آموزشی و تبادل تجربیات و تجهیزات 

بالگردی از جمله محورهای این نشست بود.

سرلشکر سالمی در دیدار وزیر دفاع عراق:

قطعًا انتقام خون شهید سلیمانی را از قاتالن او خواهیم گرفت

حجت االســالم روحانــی در آســتانه اعمال 
محدودیت های شــدید برای مقابله با موج ســوم 
کرونا در بیانیه ای خطاب به مردم ایران تأکید کرد: 
از وزارت بهداشــت و درمان می خواهم به طور کامل 
و بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و 
شناســایی حلقه تماس و هشدار و در صورت لزوم 

جریمه را اجرا کند.
رئیس جمهور در این بیانیه که عصر دیروز یکشنبه صادر 
شد، تصریح کرد: با توجه به جهش ویروس کرونا و اوج گیری 
مجدد بیماری عالمگیر کووید19 در کشور به پیشنهاد وزارت 
بهداشــت و درمان و قرارگاه عملیاتــی کرونا، »طرح جامع 
مقابله با کرونا« در ســتاد ملی کرونا به تصویب رسید که به 
موجب آن، اعمال محدودیت های شدید در شهرهای مختلف 
کشــور از هفته آینده الزامی می شود. در این شرایط، وظیفه 
اخالقی، شرعی و انقالبی همه ما حفظ حیات جامعه و توجه 
به مســئولیت عمومی و عمل به اقتضائات این شرایط است. 

از این رو وظیفه خود می دانم که موارد زیر را به اطالع ملت 
شریف ایران برسانم:

1- بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج سوم 
کرونا در کشور اعالم می کنم.

2- از همــه دســتگاه های دولتی و دیگر قــوا و نهادها 
می خواهم که با اجرای دقیق مصوبات ســتاد ملی کرونا، با 
همه امکانات به یاری وزارت بهداشت و درمان و کادر درمانی 

کشور بشتابند.
3- از قــرارگاه عملیاتی کرونــا می خواهم اجرای همه 
مصوبات ستاد ملی، توسط دستگاه های مسئول را پیگیری کند.

4- از ســازمان برنامه و بودجه می خواهم در اجرای این 
طرح، اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشــت و درمان و دیگر 
دســتگاه های مســئول در امر مقابله با کرونــا را به فوریت 

تأمین کند.
5-  از وزارت بهداشت و درمان می خواهم به طور کامل و 
بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و شناسایی 

حلقه تماس و هشدار و در صورت لزوم جریمه را اجرا کند.
۶- از نیروی انتظامی  و بســیج می خواهم اجرای کامل 
و بدون اســتثناء، تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری 
اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا کرده و ضابطین 
نســبت به جریمه اقلیت بسیار کوچک متخلفین که امنیت 

بهداشتی جامعه را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
7- از رســانه های مسئول و سیاسیون کشور درخواست 
می کنم که با توجه به اولویت قطعی حراســت از جان مردم، 
وظیفه اطالع رسانی و اقناع سازی عمومی در رعایت مقررات 
بهداشتی را در اولویت قرار داده و با سیاسی و جناحی کردن 

مسئله مقابله با کرونا، مقابله کنند.
8- از مردم فهیم و شــریف ایران هم استدعا می کنم در 
پاسداری از حق الناس و حق حیات مردم، رعایت مقررات مقابله 
با کرونا را وظیفه شــرعی و اجتماعی خود دانسته و همگان 
را به این وظیفه اجتماعی دعوت کنند و سهل انگاری در این 

مورد و یا سوءاستفاده از این شرایط را برنتابند.

خطاب به مجریان طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و شناسایی حلقه تماس

بیانیه رئیس جمهور برای مقابله با موج سوم كرونا؛ اغماض نکنید


