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اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: باید همه بپاخیزیم و اسرائیل 
را ناب��ود کنیم و ملت قهرمان فلس��طین را جایگزین آن 

گردانیم.

بیش از 130 سینماگر دیگر
 به جمع معترضین به اسرائیل پیوستند

امض�ای نامه جامعه س�ینمایی و هنری در اعت�راض به جنایات و 
اقدامات صهیونیس�ت ها در غزه و گروه داع�ش در عراق ادامه دارد. 
تاکنون بیش از 380 س�ینماگر و فعال سینمایی ایران با امضای نامه 
ب�ه ب�ان کی مون اعتراض خود را نس�بت به این جنای�ات و اقدامات 

ضدانسانی اعالم کردند.
روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با اعالم این خبر اضافه 
کرد: روند اعتراض و امضای نامه در این رابطه از طریق س��ایت جش��نواره به 
نشانیhttp://moqavematfilmfest.ir ادامه دارد و عالقمندان می توانند 
با مراجعه به س��ایت مورد نظر اعتراضشان را اعالم کنند. بر پایه این خبر؛ تا 
صبح دیروز یکشنبه 29 تیر بیش از 130سینماگر و هنرمند دیگر نیز به جمع 
امضاکنندگان نامه اضافه شدند. این نامه همزمان با حمالت ددمنشانه رژیم 
صهیونیستی به مردم بی گناه غزه و زنان و کودکان بی دفاع فلسطین از سوی 

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تهیه گردید.
در می��ان امضاکنندگان نام های ابراهیم حاتمی کیا، نرگس آبیار، هنگامه 
قاضیانی، محمد کاسبی، احمد نجفی، جمشید مشایخی، داریوش مهرجویی، 
مجید مجیدی، مسعود ده نمکی، بابک حمیدیان، سعید راد، رضا ایرانمنش، 
جعفر دهقان، رویا تیموریان، ابوالفضل جلیلی، مسعود رایگان و... دیده می شود.

مدرسه عاشورایی راه اندازی می شود
مدیر دفتر ادبیات عاش�ورایی حوزه هنری، به تشریح برنامه های 

این دفتر با توجه به شروع فعالیتش در سال 93پرداخت.
محمدرضا سنگری راه اندازی »مدرسه عاشورایی« را  یکی از فعالیت های 
مهم س��ایت دفتر ادبیات  عاش��ورایی ذکر کرد و گفت: با  راه اندازی »مدرسه 
عاش��ورایی« همه عالقه مندان می توانند در حوزه ادبیات عاش��ورایی آموزش 
ببینند. این بخش از سایت، به صورت پرسش و پاسخ خواهد بود و عالقه مندان 

آموزش های الزم را در حوزه ادبیات عاشورا خواهند دید.
این هنرمند در خصوص وضعیت ادبیات عاش��ورایی گفت: برخی از 
عرصه های ادبیات عاشورایی خوب پیشرفت داشته مثل شعر عاشورایی؛ 
ولی متاسفانه برخی از عرصه ها مثل داستان عاشورا، قطعه ادبی عاشورا، 
تعزیه و تعزیه های نو و س��ینمای عاشورایی کارها بسیار ضعیف است و 
ما در عرصه ادبیات عاش��ورا راه های نرفته بس��یاری داریم که می تواند 
در تولید آثار ادبیات عاش��ورا موثر باشد و ان شاء اهلل با تشکیل این دفتر 
س��عی خواهیم داش��ت به راه های نرفته در حوزه ادبیات عاشورا بیشتر 

توجه داشته باشیم.
یک کارشناس فرهنگی:

رسانه ها ماهیت صهیونیست ها را
 افشا کنند!

یک کارش�ناس فرهنگی تاکید کرد که باید تصاویر فجایع غزه با 
تصاویر سیاستمدارانی چون اوباما که حامی صهیونیست ها هستند، 

تلفیق شود و به نمایش درآید.
دکتر محمدحس��ن قدیری ابیانه در گفت وگو با کیهان گفت: عکس ها و 
فیلم های کوتاه درباره جنایت های رخ داده در غزه، باید در دس��ترس صدها 

میلیون مخاطب در سراسر دنیا قرار گیرد.
قدیری ابیانه همچنین تاکید کرد: اهالی سینمای ایران باید فیلم ها و تصاویر 
جنایت های صهیونیستی را برای همکاران خود در سراسر جهان ارسال کنند.

وی ادامه داد: حدود دو هزار سال پیش، رومیان به تحریک یهودیان، اقدام 
به کش��تار کودکان مسیحی در فلس��طین کردند. هنرمندان، از این جنایت، 
نقاشی هایی تهیه کردند که بر دیوار کلیساها نصب است. با جست وجویی ساده 

در فضای مجازی این نقاشی ها قابل دسترس و مشاهده است.
وی افزود: حاال برای چندمین بار تاریخ در فلسطین در تکرار است. این بار 
کودکان فلسطینی قتل عام می شوند و بجاست که هنرمندان تصاویر قربانیان و 
به ویژه کودکان را تدوین و منتشر سازند تا همه انسان ها از فجایع فلسطین و 
نقش تاریخی یهودیان در قتل  عام های صورت گرفته در فلسطین، آگاهی یابند.

ابیانه با بیان اینکه به دلیل اس��تیالی رس��انه ای صهیونیست ها، مردمان 
مسیحی مسلمانان را »مقصر« می دانند گفت: این در حالی است که مسلمانان 
برای حضرت مسیح)ع( و حضرت مریم)ع( احترام قائل اند اما صهیونیست ها 
حضرت مس��یح را فرزند گناه می نامند و به همین دلیل نیز برای مسیحیان 
احترامی متصور نیستند. رسانه های جهان اسالم باید در این زمینه و سوابق 

یهودیان صهیونیست در قتل و کشتار، روشنگری کنند.
»بی بی سی« 415 کارمند دیگر را اخراج کرد

415  نفر از کارمندان ش�بکه خبری »بی بی س�ی« انگلیس شغل 
خود را از دست دادند.

به گزارش ایس��نا، شبکه انگلیسی »بی بی سی« در راستای اجرای برنامه 
صرفه جویی 800 میلیون پوندی خود، 415 نفر دیگر از کارمندانش را اخراج 

کرد.
دپارتمان خبری »بی بی سی« بین سال 2012 و 2013 حدود 140 نفر 
و در س��ال گذش��ته 75 نفر را اخراج کرد. اعالم خبر جدید بیکار شدن 415 
کارمند این ش��بکه، م��وج جدیدی از اعتراضات را در پیش خواهد داش��ت. 
کارمندان »بی بی سی« پیش از این برای حقوق عقب  افتاده  خود 12 ساعت 

اعتصاب کردند.
یک تهیه کننده: عملکرد سازمان سینمایی 

دولت یازدهم در حد صفر است
عملکرد سازمان سینمایی کشور در حد صفر بوده است و نمی توان 

آن را قضاوت کرد یا مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار داد.
»محسن علی اکبری« تهیه کننده سینما در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
گفت: بسیار دشوار است که به عملکرد معاونت سازمان سینمایی کشور نمره  
قبولی بدهیم؛ چرا که به نظر می رسد هیچ  کاری صورت نگرفته است و از آن 
جا که عملکرد حجت اهلل ایوبی و اطرافیان او صفر بوده و هیچ بازتابی نداشته 
است، حتی نمی توان این عملکرد را نقد و تحلیل کرده یا مورد قضاوت قرار داد.
وی افزود:  در این دوره شاهد هیچ اتفاق خاصی در زمینه  تولید و جایگاه 
س��ینمایی ایران در عرصه  بین المللی نبودیم؛ تنها اتفاقی که در یک س��ال 
گذش��ته افتاده است، بازگشایی خانه سینما بود که یک کار صنفی است اما 

همان هم به طور ناقص رخ داد.
علی اکبری در ادامه گفت:  حمایت هایی که از مش��کالت مالی اقشار 
جامعه  س��ینمایی به خصوص اقشار آسیب پذیر توسط خانه  سینما انجام 
می گرفت، دیگر رخ نداده است و امروز اقشار آسیب پذیر در مضیقه  شدید 

مالی هستند.
این تهیه کننده عنوان کرد: وظیفه  س��ازمان س��ینمایی تولید فیلم است 
اما از این منظر نیز شاهد رویداد خاصی نبودیم؛ باالخص با توجه به منویات 
مقام معظم رهبری که امس��ال را س��ال فرهنگ نامیده اند و خواستار معرفی 
فرهنگ بومی، ملی و دینی کش��ور به نسل جوان و نوجوان بودند، باید گفت 
که سازمان سینمایی در طول این یک سال در این راستا هیچ اقدام شاخصی 
انجام نداده اس��ت؛ باید از آنها پرس��ید چند فیلم بر مبنای مضامین مد نظر 
مقام معظم رهبری تولید کرده اند یا در مرحله  پیش تولید قرار دارد و یا حتی 

فیلمنامه  اش را سفارش داده اند و در حال نگارش است؟ 
    دستور وزیر ارشاد برای محکومیت 
جنایات صهیونیست ها در برنامه های 

فرهنگی و هنری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رؤسای سازمان ها و مراکز و مدیران کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان ها دستور داد که جنایات  صهیونیست ها در 

برنامه های فرهنگی و هنری در طول سال محکوم شود.
به گزارش فارس، وزیر ارشاد طی دستوری برای مدیران خود نوشت: در 
آستانه روز جهانی قدس و نیز در دیگر ایام سال، آرمان رها سازی قدس شریف 
و محکومیت جنایات صهیونیست ها در برنامه های فرهنگی و هنری مورد توجه 

و تاکید قرار گیرد و اهالی قلم و هنرمندان فعال مورد تجلیل قرار گیرند.

تنازع، سستی و نابودی قدرت را
 به دنبال دارد

»و )فرم��ان( خدا و پیامب��رش را اطاعت کنید، و نزاع )و 

کش��مکش( نکنید، که سس��ت ش��وید، و قدرت )و شوکت( 

ش��ما از میان برود، و صبر و اس��تقامت کنید که خداوند با 

استقامت کنندگان است«                                 االنفال-46

رئیس جمهور در جمع اساتید دانشگاه های 
کشور مطالبه اصلی از دانشگاه، استاد و دانشجو 

را تالش علمی هدفمند دانست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االس��الم حس��ن روحانی در دی��دار و  ضیافت 
افطار جمعی از اس��اتید دانش��گاه با تسلیت شهادت 
امیرالمومنی��ن عل��ی)ع( اظهار داش��ت: ام��روز روز 
غمناک غروب خورشید علم و دانش، عدالت، تقوی، 
پرهیزکاری و ایثار و شجاعت است او که پیامبر)ص( 

در توصیفش فرمود؛ »انا مدینه علم و علی بابها«.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از ای��ن نگران هس��تیم که 
رکود تورمی دامن خود دانش��گاه را هم گرفته باش��د 
خاطرنش��ان کرد: آیا امروز دانشگاههای ما در عرصه 
خالقی��ت و نوآوری احس��اس رکود و ی��ا در کمیت 

احساس تورم نمی کند؟
روحان��ی اف��زود: نکن��د دانش��گاه و مراکز علمی 
کش��ورمان که یکی از وظایفش��ان حل رکود تورمی 

است خود به مسئله مبتال شده باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز باید به فکر کیفیت 
بوده و با دنیا در تعامل باش��یم و نترسیم از اینکه اگر 
بادی وزید همه چیز از دست خواهد رفت باید دانست 
گل و درختی که در گلخانه رشد کند با اولین شرایط 

طوفانی از بین می رود.
روحانی ابراز داش��ت: اگ��ر می خواهیم که فضای 
دانشگاه فضای علم و خالقیت و نوآوری باشد باید در 

روحانی در جمع اساتید دانشگاه های کشور:

مطالبه اصلی از دانشگاه های كشور 
تالش علمی هدفمند است

این فضا، احساس استقالل و آزادی وجود داشته باشد 
و نباید احساس فشار و محدودیتی وجود داشته باشد 

البته اگر تذکری هست باید مطرح شود.
وی خاطرنش��ان کرد: کش��ور ما اسالمی است و 
والیت و حکومتش هم بر مبنای علم و تفکر اس��ت و 

ولی فقیه آن بر کرسی های آزاداندیشی تاکید دارند.
رئیس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت: باید 
فضا را باز بگذاریم البته بدانیم و توجه داش��ته باشیم 
که دانشگاه های ما باید فارغ التحصیالنی داشته باشند 

ک��ه به غی��ر از علم، هویت ایرانی اس��المی را هم به 
خوبی لمس کرده و آموخته اند. دانش��جوی ما باید با 
فرهنگ گذش��ته خود و با فرهنگ قرآن و اسالم هم 

آشنا شده باشد.
روحانی افزود: امروز باید دانش��گاه های ما مشکل 
جامعه و کشور را تشخیص داده و برای حل آن وارد 
صحنه ش��وند و در این زمینه هرکدام از دانش��گاه ها 
می تواند یکی از مش��کالت کش��ور را به نام دانشگاه 

خود حل و فصل کند.

وی در ادام��ه آش��تی، برادری و دوس��تی را فراز 
دیگری از وصیت نامه امیرالمومنین علی)ع( دانست و 
با تاکید بر آن اظهار داشت: نباید فاصله ها و جدایی ها 
را زیاد کرد و نباید اینقدر سنگ جناح را بر سینه زد، 

بیاییم بیشتر سنگ ملت را بر سینه بزنیم.
رئیس جمه��ور ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت به همه 
قول های��ی که به مردم داده ب��ود وفادار خواهد بود و 
م��ردم هم تا پایان ب��ه حضور، نظارت و حمایت خود 
وفادار خواهند بود، گفت: همه بدانند با تعامل، تدبیر، 
ت��وکل و امید همه موانع داخلی و خارجی را از پیش 

پا برخواهیم داشت.
روحان��ی در بخ��ش دیگری از اظه��ارات خود به 
مذاکرات هسته ای اشاره کرد و خاطرنشان کرد: الزم 
می دانم از فرزندان انقالب که پرورش  یافته دانشگاه ها 
هستند و در مذاکرات 17 روزه با همه قامت و قدرت 
ن��ه تنها در برابر 1+5 بلکه همه قدرت های منطقه ای 
و غیرمنطق��ه ای به مانند تیمی مقتدر عالم و آگاه از 

حقوق هسته ای کشورمان دفاع کرده اند تشکر کنم.
رئیس جمهور ب��ا قدردانی از تی��م مذاکره کننده 
هسته ای کش��ورمان اظهار امیدواری کرد با حمایت 
مردم و با بهره گیری از علم و دانش و بر مبنای اقدامات 

عالمانه و عاقالنه در این مسیر موفق باشند.
روحانی گفت: دانشگاه در عرصه عقل و علم رسالت 
بزرگ��ی بر دوش دارد و بر این مبنا می توانیم بر همه 

مشکالت غلبه کنیم.

گروه ادب و هنر- 
تع��دادی از هنرمندان در گفت وگو با کیهان با اش��اره 
به فجایع اخیر غزه، جنایات رژیم صهیونیس��تی و س��کوت 
مجامع مدعی حقوق بش��ر در قبال نسل کشی فلسطینیان 

را محکوم کردند.
پوران درخشنده: هنرمندان

 غزه را یاری کنند
»پوران درخشنده« نویسنده و کارگردان و تهیه کننده 
سینمای ایران که بیشتر در حوزه مسائل نوجوانان و خانواده 
فعالیت هنری می کند، با بیان تاثر عمیق خود از کودک کشی 
در غزه، گفت: همین االن در پای تلویزیون نشس��ته ام و با 
تحیر و اندوه، تصاویر تکان دهنده کودکان کش��ته ش��ده و 
مجروح فلسطینی را نگاه می کنم! نمی دانم کسانی که چنین 
جنایت هایی را مرتکب می ش��وند، چگونه نام خود را انسان 
می گذارند. جنایتکاران صهیونیس��ت و حامیان آنها، جواب 

خدا را چگونه خواهند داد؟
س��ازنده فیلم »پرنده کوچک خوش��بختی« ادامه داد: 
باید همه هنرمندان، ب��ه هر صورتی که می توانند به یاری 
مردم مظلوم غزه و بخصوص کودکان و نوجوانان فلسطینی 

بشتابند!
وی افزود: نگاه کنید چگونه یک دختر آمریکایی به نام 
راشل کوری و یا یک عکاس انگلیسی، تحت تاثیر جنایت های 
رژیم صهیونیستی می روند و از مقاومت دفاع می کنند. اینها 

داستان هایی هستند که می توان و باید روایت کرد!
کارگردان فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« تاکید 
کرد: همه باید، در هر جایگاهی در برابر جنایتکاران بایستیم. 
من می بینم در فضای مجازی جوانانی وارد شده اند و علیه 
فجایع غزه مطلب می نویسند و عکس می گذارند. همه باید 

آگاهی دهیم و فریاد بزنیم.
درخش��نده تاکید ک��رد: من به عنوان یک س��ینماگر، 
جنای��ت صهیونیس��ت ها و به ویژه کودک کش��ی در غزه را 

محکوم می کنم!
مهدی صباغ زاده: سینما اعتراض کند

مهدی صباغ زاده دیگر نویس��نده و کارگردان سینمای 
ایران نیز، با ابراز تاسف و شگفتی نسبت به جنایت در غزه 
تاکید کرد: باید بچه های سینمای ایران وارد صحنه شوند و 
نسبت به اتفاق ها و فجایع روی داده در فلسطین، اعتراض 

کنند. باید نظر خود را اعالم کنند!
سازنده فیلم »راه بهش��ت« گفت: هیچ انسانی ظلم ها 
و جنایت ه��ای غزه را تایید نمی کند و نمی پذیرد. ای کاش 
هر چه زودتر صهیونیست ها به عقل بیایند و از ارتکاب این 
جنایت ه��ا در حق کودکان و زنان و مردان بی دفاع دس��ت 

اعتراض اهالی سینما به نسل كشی در غزه!

مراسم عزاداری شهادت مولی الموحدین امام علی)ع( روز 
گذشته با حضور کارکنان و سرپرست موسسه کیهان در محل 

نمازخانه موسسه برگزار شد.
در این مراس��م معنوی م��داح اهل بیت)ع( س��یدعلی رضوی با 
نوحه س��رایی و مداحی در فضیلت امام المتقین علی)ع( و همراهی و 

شورآفرینی حاضرین به سوگواری پرداختند.

برگزاری مراسم سوگواری امیر المومنین علی)ع( 
در موسسه کیهان

بردارند.
کارگردان فیلم »خ��اک و آتش« تاکید کرد: در آینده 
در آث��ارم حتماً اش��اراتی ب��ه فجایع غزه و کودک کش��ی 

صهیونیست ها خواهم داشت!
حبیب احمدزاده: بچه غزه باشی و...

»حبیب احمدزاده« داستان نویس و فیلم نامه نویس 
هم تاکید کرد: بچه غزه باش��ی، س��الها در محاصره هم 
باش��ی و همیش��ه هم مقصر جلوه داده ش��وی؛ بسیار 

جالب است!
پروانه معصومی: می خواهم به غزه بروم 

و از کودکان دفاع کنم
پروانه معصومی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
می گوید: ای کاش شرایط طوری بود که می توانستم به غزه 

بروم و از بچه های فلسطینی دفاع کنم.
معصومی در گفت وگو با خبرنگار کیهان درباره احساس 
خود نسبت به کشتار زنان و کودکان بی گناه در غزه گفت: 
ای��ن اتفاقات، جگر آدم را خ��ون می کند. باور بفرمایید که 
اگر می توانس��تم به غزه می رفتم و از این بچه های بی گناه 

دفاع می کردم.
وی اف��زود: ما سال هاس��ت که در کش��ورمان درکنار 
یهودیان زندگی میکنیم و آنها، انس��ان های بسیار نازنینی 
هستند و حسابشان از صهیونیست ها جداست اما ما همیشه 

از صهیونیست ها متنفر هستیم. آنها، همان قومی هستند که 
حتی به پیامبر خودشان هم رحم نکردند و حضرت موسی)ع( 

هم آنها را نفرین کرد.
پروانه معصومی گفت: من هیچ وقت از مرگ هیچ انسانی 
خوشحال نش��ده ام. اما اسرائیلی ها کاری کرده اند که وقتی 
در خبرها می شنوم چند سرباز صهیونیست کشته شده اند، 
ذوق می کنم. این اسرائیلی ها کاری کرده اند که از مرگ آنها 

خوشحال می شوم.
وی در پایان اظهار داش��ت: امیدوارم خدا خودش یک 
جوری تقاص جنایت های اسرائیلی ها را به آنها پس بدهد و 

دست خدا آنها را سر جایشان بنشاند.
نرگس آبیار: »گریه کن کودک...!«

نرگس آبیار کارگردان فیلم »شیار 143« نیز نظرش 
درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را در قالب یک 
ش��عر به روزنامه کیهان، این گونه بیان کرد: »گریه کن 
کودک، جایت را خیس کن، هیچ فرش��ی نجس نخواهد 
شد، که زشتی آنقدر بزرگ است، که اگر کل دنیا را آتش 
بزنی، بازهم پاک نخواهد ش��د، این آوارها که روی ش��ان 
نشس��ته ای و کلوخ می خوری، خانه ات بوده اس��ت، و آن 
پارچه گل س��رخ دار که به دنبال می کش��ی حالل حالل 
است، بی هیچ شبهه ای عطر نامحرم ندارد، تن پوش مادرت 

است که به خاک افتاده.«

محسن محسنی نسب: آسودگی حق 
همه انسانهاست!

»محسن محسنی نسب« نویسنده و کارگردان سینما نیز 
ضمن محکوم کردن جنایت در غزه گفت: دیگر دنیا، دنیای 
کوچکی است. آنچه در سوریه، عراق و فلسطین می گذرد، 
از ما دور نیست. ما نمی توانیم چشممان را رو به این اتفاق ها 
و فجایع انسانی ببندیم. سازنده فیلم »آخرین مرحله« ادامه 
داد: مسئله حماس و اینکه آتش بس را  نمی پذیرد این است 
که نمی خواهد س��ایه هراس دائمی بر سر مردم مظلوم غزه 
باش��د. مردم غزه حق دارن��د که بدون هراس زندگی کنند 
و امنیت داشته باشند. این کارگردان سینمای ایران افزود: 
اگر هر کس��ی در روی کره زمین حق دارد آس��وده زندگی 
کند، پس مردم فلسطین هم حق دارند. آسوده زندگی کنند!

م��ن نمی توانم به عنوان یک انس��ان کنار خانواده ام در 
امنیت و آسودگی باشم و نسبت به حس ناامنی انسان هایی 

در غزه بی تفاوت زندگی کنم!
علی رام نورایی: اتحاد شرط نابودی 

جنایتکاران
علی رام نورایی، بازیگر س��ینما در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان با بیان اینکه فجایعی ای که در فلسطین رخ می دهد 
به قدری فجیع اس��ت که کالم از بی��ان آن عاجز می ماند، 
افزود: پس از حمله موش��کی رژیم صهیونیستی به غزه در 
صفحه ش��خصی خودم در فضای مجازی انزجارم را از این 
جنایات اعالم کردم. بازیگر »قالده های طال« افزود: آمریکا 
برای توجیه جنایت های س��ربازان خودش در نقاط مختلف 
جهان توس��ط هالیوود هزینه های زی��ادی می کند. جهان 
اسالم هم باید قدرتی به دست بیاورد که درباره جنایت های 
صهیونیس��ت ها آثار هنری تاثیرگذار و قابل عرضه در دنیا 
تولید کند. وی ابراز امیدواری کرد با اتحاد مسلمانان جهان 
در عرصه ه��ای مختلف سیاس��ی و فرهنگ��ی نابودی رژیم 

صهیونیستی محقق شود.

علی رام نورایی 

پوران درخشنده نرگس آبیارپروانه معصومی

حبیب احمدزاده  مهدی صباغ زاده محسن محسنی نسب

نهمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم تحت 
عنوان )لشکر علی ولی اهلل می آید( همزمان 
با سالروز شهادت امیرالمومنین علی )ع( در 

میدان امام حسین )ع( برگزار شد.
 در اجتماع بزرگ مدافعان حرم، حجت االسالم 
پناهیان گفت: نوبت امتحان صداقت ما فرا رسیده 
است و هرکسی که برای حسین سینه می زند باید 

به میدان بیاید.
وی افزود: امروز ایمان داشتن و محب اهل بیت 

بودن از ما جان و مال و بصیرت می خواهد.
پناهیان گفت: امروز محبان اهل بیت با دو سه 
امتحان بزرگ روبرو هستند، یکی امتحان محبان 
امیرالمومنین اس��ت که دشمنان سر محبان را 

می برند و زن و بچه مردم را به رگبار می بندند.

 اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین )ع( تهران برگزار شد

وی اف��زود: امتحان دیگر ما دفاع از مظلومان 
غزه است که س��ینه زنهای امیرالمومنین باید از 

مظلومان منطقه دفاع کنند.
وی ادامه داد: امروز استکبار حرف تازه ای برای 

گفتن ندارد و همان کاری که در گذشته امتحان 
شده را دوباره تکرار می کند.

همچنین دراین مراسم بیانیه ای قرائت شد که 
درآن امده است، امروز روز یتیمان و روز تشنگی 
مستضعفان جهان اس��ت، امروز روز انتظار، روز 

خروش عدالتخواهان جهان است.
امروز روز مش��ت گره کردن علیه ش��یطان 
بزرگ است که حاضران با شعار مرگ بر آمریکا 

این بیانیه را تایید کردند.
ش��رکت کنندگان در این مراس��م ضمن سر 
دادن ش��عارهایی در راس��تای حمای��ت از ملت 
مظلوم س��وریه، آمادگی خود برای دفاع از حرم 
حضرت زینب )س(، خونخواهی مسلمانان عراق و 
فلسطین )به فرمان ولی امرمسلمین( اعالم کردند.

انتخاب رئیس از میان یک گزینه!
این روز ها بحث تعیین ریاس�ت دانشگاه شریف مطرح است، اعضای 
کمیته جستجوی دانشگاه شریف نام دو گزینه را در اختیار وزیر علوم قرار 
داده اند و وزیر علوم که با مخالفت رئیس جمهور برای ریاست یکی از این 
گزینه  ها در دانش�گاه مواجه شده است حاال برای انتخاب رئیس دانشگاه 

شریف تنها یک گزینه را در اختیار دارد.
الزم به ذکر آنکه پیش از این دو گزینه مس��عود نیلی و محمود فتحی برای 
تصدی این س��مت معرفی شده بودند که گویا بر اساس شنیده  ها رئیس جمهور با 
ریاست نیلی بر دانشگاه شریف مخالفت کرده است و بنابراین در حال حاضر وزیر 

علوم مانده است و تنها یک گزینه برای انتخاب ریاست دانشگاه شریف!
به هر حال وزیر علوم در تعیین ریاست دانشگاه شریف نیز سنت شکنی نکرد و 
همچنان به سنت خود مبنی بر تنوع در انتخاب ریاست دانشگاه  ها ادامه می دهد.

بازگشت دوباره صفر
 به کارنامه دانشجویان

با توجه به اهمیت بحث کیفیت آموزشی در طرح بحث صفر از کارنامه 
دانشجویان این امر بار دیگر محقق می شود.

عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: درخصوص بحث حذف صفر از 
کارنامه دانش��جویی باید بگویم براس��اس بررس��ی و بازنگری که در آیین نامه های 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفته، حذف صفر از کارنامه 

اقدام مناسبی نبوده است و بحث صفر به کارنامه برمی گردد.
وی افزود: البته این امکان وجود دارد که دانشجویان از انجام این کار رضایت 
نداشته باشند اما این فعالیت به بحث کیفیت آموزشی برمی گردد و اقدام مناسبی 

در این راستا به شمار می آید.
ن��وه ابراهی��م تصریح کرد: بنابراین نمره صفر بار دیگر در معدل دانش��جویان 

محاسبه  می شود.
افزایش مجدد شهریه دانشگاه آزاد!

در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران افزایش نرخ 
شهریه در کل استان تهران برای تمامی رشته محل  ها و تمامی واحدها، 15 

درصد افزایش نسبت به سال 92 تصویب شد.
دکتر میرزاده در این باره گفت: با تورم باالی چند سال گذشته، افزایش شهریه 
دانشگاه آزاد ضروری است و به همین دلیل اساس هیئت امنای مرکزی، افزایش 
میانگین 15درصدی شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 94-93 را تصویب کرد.

وی ادامه داد: رش��ته های پزش��کی در زمینه افزایش ش��هریه وضعیتی کاماًل 
متفاوت با دیگر رش��ته  ها دارند زیرا میزان ش��هریه رشته های پزشکی در دانشگاه 
آزاد اسالمی، یک چهارم دانشگاه های دولتی است و همین موضوع تمامی واحدهای 

پزشکی دانشگاه آزاد را در چند سال گذشته زیان ده کرده است.

روزنامه تلگراف گزارش داد
شرکت های بین المللی چمدان های خود را 

برای سفر به ایران بسته اند
یک روزنامه مشهور انگلیس�ی ضمن اشاره به مذاکرات هسته ای، از 
تمایل و رقابت شرکت های انگلیسی برای بازگشت به بازار ایران خبر داد.

به گزارش  تس��نیم روزنامه تلگراف نوشت: پروازها از دوبی که مرکز کسب و 
کار در خاور میانه است به سوی تهران در روزهای اخیر از سوی روسای شرکتهای 

بزرگ بین المللی رزرو شده است.
بر اساس این گزارش افزایش روزافزون سفر به فرودگاه بین المللی امام خمینی 
در شرایطی است که ایران خود را برای کاهش تحریم های بین المللی آماده می کند؛ 
تحریم هایی که تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد ایران داش��ته و ش��رکت های بزرگ 

بین المللی را از میلیاردها دالر قرارداد با ایران محروم کرده است.
هنری اس��میت تحلیلگر مس��ائل ایران در موسسه کنترل ریسک تاکید کرد: 
ش��رکتهای زیادی پیش از این از دوبی به عنوان س��کوی پرش و پرتابی به سوی 
ایران اس��تفاده کرده اند. ش��رکت هواپیمایی امارات هر روز 3 پرواز به سوی ایران 
دارد که این تعداد پرواز بیش��تر از پروازهای این ش��رکت به قاهره است. افزایش 
تقاضا از سوی بخش کسب و کار و تجارت تاثیر زیادی بر افزایش پروازهای دوبی 

به تهران داشته است.
 بر اس��اس این گزارش ش��رکتهای بزرگ بین المللی منتظر فرصت مجددی 
برای حضور در بازار ایران و بهره بردن از فرصت های اقتصادی این کشور هستند. 
امیدواری شرکتهای غربی برای بازگشت به ایران پس از دستیابی به توافق موقت 

هسته ای زنده شده است. 
اسمیت تاکید کرد: گمانه زنی بسیاری از مشتریان ما این است که تحریمها 
علیه ایران در نهایت لغو خواهد شد. ایران سومین اقتصاد بزرگ خاور میانه پس 
از عربستان سعودی و ترکیه به شمار می رود و پتانسیل زیادی برای رشد و رونق 
دارد. ایران برای بهره برداری از ذخایر غنی نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری خارجی 
است. در عین حال شرکت های خارجی از ده سال پیش تاکنون به خاطر تحریمها 

از حضور در پروژه های انرژی ایران منع شده اند.
واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست نیز اعالم کرد: توافقنامه موقت هسته ای 
امکان بازگش��ایی مجدد اقتصاد ایران را فراهم خواهد کرد و این اجازه را خواهد 
داد تا رشد اقتصادی ایران بار دیگر به بیش از 5 درصد افزایش یابد. این رقم هم 

اکنون به حدود 1/5 درصد رسیده است.
بر اس��اس گزارش اکونومیست ایران نسبت به کش��ورهای شورای همکاری 
خلی��ج فارس اقتصاد متنوع تری دارد و با توجه به در اختیار داش��تن بخش های 
مختلف صنعتی شرکتهای خارجی زیادی برای فعالیت در ایران تمایل دارندولی 
ش��رکتهای انگلیس��ی برای حضور در بازار ایران با رقابت شدیدی از سوی رقبای 

اروپایی روبرو هستند
پیش از اعمال تحریم های ضد ایران شرکتهای انگلیسی نظیر رویال داچ شل، 
بریتیش ایرویز؛ بریتیش آمریکن توباکو و اچ اس بی سی در تهران حضور داشتند 
یا با ایران همکاری می کردند. بانک سیتی انگلیس نیز خدمات بانکی و بیمه ای را 
برای ایران عرضه می کرد. ولی انگلیس نقش اساسی در اعمال تحریم های بانکی 

و بیمه ای ضد ایران داشته است.

اخبار دانشگاه

دبی�ر کمیت�ه سیاس�ی اج�الس تروئیکای 
بین المجالس اس�المی در حمایت از غزه گفت: 
تاکنون 7 رئیس مجلس کشورهای اسالمی برای 

حضور در این نشست اعالم آمادگی کرده اند.
کاظم جاللی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته 
مجل��س طی نشس��ت خب��ری از برگ��زاری اجالس 
تروئیکای بین المجالس کشورهای اسالمی خبر داد و 
گفت: این اجالس روز سه شنبه 31 تیرماه در حافظیه 

تهران واقع در سعدآباد برگزار خواهد شد.
 وی افزود: این اجالس متشکل از ایران به عنوان 
رئیس فعلی اتحادیه بین المجالس کشورهای اسالمی  
سودان به عنوان رئیس قبلی و مالی به عنوان رئیس 

بعدی این اتحادیه برگزار می  شود.
 جالل��ی تصریح ک��رد: تاکنون روس��ای مجالس 

کشورهای مالی، سودان، ترکیه، پاکستان، فلسطین، 
س��وریه و عراق ب��رای حضور در این نشس��ت اعالم 

آمادگی کرده اند.
 دبیر کمیته سیاسی اجالس تروئیکای بین المجالس 
اسالمی در دفاع از فلسطین گفت: همچنین از مجالس 
کش��ورهای الجزای��ر، کوی��ت، امارات، عم��ان، قطر، 
عربستان، افغانستان، تونس، مالزی و اندونزی نیز برای 

شرکت در این اجالس دعوت شده است.
 جاللی با بیان اینکه این اجالس یک روزه است، 
گفت: منتظر هس��تیم تا کشورهای دعوت شده خبر 

شرکت خود در این اجالس را به ما اعالم کنند.
 عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: از کشور لبنان نیز یک هیئت پارلمانی 

در این اجالس حضور خواهند داشت.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق به زائران 
عتبات عالیات توصی�ه کرد به هیچ عنوان زمینی و 

انفرادی به عراق سفر نکنند. 
حس��ن دانایی ف��ر در مصاحبه با واح��د مرکزی خبر 
گفت: طبق برنامه س��الهای گذشته در بیست روز اول ماه 
مبارک رمضان س��فر به عتبات عالیات تعطیل می شد که 
امس��ال هم طبق همین قاعده عمل ش��د. وی با اشاره به 
اینکه سفر زائران عتبات عالیات با هماهنگی سازمان حج 
و زیارت در دهه پایانی ماه مبارک رمضان و ش��بهای قدر 
آغاز ش��ده است، گفت: سفر زائران از طریق هوایی و فقط 
ب��ه فرودگاه نجف خواهد بود و دیگر هیچ زائری به صورت 

زمینی اعزام نخواهد شد. 
س��فیر ایران در عراق گفت: برنامه سفر زائران عتبات 
عالی��ات فق��ط به نجف وکرب��ال خواهد بود و حتی س��فر 
به کاظمین دربرنامه س��فر گنجانده نش��ده است هرچند 

درحال بررس��ی های بیشتری هستیم تا این محدودیت را 
نیز رفع کنیم.

 دانای��ی فر درباره اینکه هم��ه مرزهای بازرگانی ایران 
وعراق فعال است و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد گفت: 
با وجود مشکالتی که در داخل عراق بوجود آمده اما مشکلی 
در مرزهای ما نیس��ت و تا االن گزارشی مبنی بر تعطیلی 
در روند کار بازرگانی دراین بخش ها واصل نشده است. وی 
با بیان اینکه درمرزهای ش��مالی ازحاج عمران، سردشت، 
مریوان، پرویز خان مشکلی نیست و همه مرزهای جنوبی 
نیز نظیر مهران، چزابه وشلمچه 24 ساعته فعال هستند وکار 
می کنند گفت: حجم صادرات ما به عراق بیشتر شده است و 
برخی ممنوعیت ها که مسئوالن عراقی در بخشهای بهداشت 
و گمرک��ی اعمال می کردند با هماهنگی صورت گرفته در 
طول این 15 روز گذش��ته یا کامال مر تفع شده و یا بسیار 
کاهش یافته است و مرز ها آماده صادرات به عراق هستند. 

جاللی خبر داد

اعالم آمادگی 7 رئیس مجلس برای حضور
 در اجالس بین المجالس در حمایت از غزه

توصیه سفیر ایران در عراق
 به زائران عتبات عالیات 

در گفت و گو با کیهان مطرح شد


