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هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، حمیدرضا اسدالهی)ره( )خطاب به فرزندش(: 
محمد! زندگی کن برای مهدی، درس بخوان برای مهدی، ورزش کن 
برای مهدی، محمد، من تو را از خدا برای خودم نخواســتم، تو را از 

خدا خواستم برای مهدی)عج(.

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

نگاه

آگهی مزایده
موسســه ای در نظــر دارد خودروهای مازاد خود به شــرح ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برســاند. 
متقاضیان می توانند جهت اخذ فرم و کارت شــرکت در مزایده و کســب اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 18 
با تلفن 33982702 تماس حاصل فرمایند. )موسسه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است(

1- مینی بوس ایویکو مدل 71                                                            یکدستگاه
2- سواری پراید دوگانه سوز مدل 85                                                    سه دستگاه
3- وانت نیسان دوگانه سوز مدل 86                                                    سه دستگاه

4- موتورسیکلت تیزرو مدل 90 صفر کیلومتر                                         چهار دستگاه
5- موتورسیکلت دست دوم مدل 81-82-83 و 90                                  نه دستگاه

زکات مایه برکت در زندگی است
 نه ربا

آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی 

یابــد، نزد خدا فزونی نخواهد یافــت و آنچه را به عنوان 

زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید )مایه برکت 

است و( کسانی که چنین می کنند، دارای پاداش مضاعفند.

الروم- ۳9

یک روایت بجا
پژمان کریمی

چه به موقع بود!درست سر وقت نیاز! روایت از شهیدی که آسمانی 
شدنش را به رخ مان کشید!

دوشنبه دهم اسفند 94- شبکه دوم سیما- مستندی به نام: »روایت 
نصر«! موضوع: یادکردی از شهید مدافع حرم: »حمیدرضا زمانی«. 

چه به موقع بود!گفتن از شهیدی جوان که خانواده خود را به دستان 
بزرگ خداوند می سپارد و فارغ از شوق زندگی دنیوی و لذت جویی های 

اهل زمین، پرچم دفاع از حریم اهل بیت)ع(را در دست می گیرد.
به موقع بود!

 تو هم مانند من در روزهای پیش، در ازدحام »نام ها« و در میان 
معرکه انتخابات، برای پیروزی و برتری این و آن دغدغه داشتی!

مشارکت سیاسی وظیفه هر مسلمانی است !
نباید به فرموده آن پیر فرزانه و راحل، »بگذاریم انقالب به دســت  
نامحرمان بیفتد« و »گرفتار و تحریف« شود! پس حق داشتیم نگران 
باشــیم و صحنه رقابتها را با وسواس و دقت رصد کنیم! حق داشتیم 

برای انتخابی درست، تقال کنیم!
اما در همهمه انتخابات و انتخابها بودند کسانی که تنها برای انقالب 
،تکلیفی نداشتند. و  ای کاش تنها تکلیفی بر خود متصور نبودند و در 
انزوا  ســاز خود می زدند! آنها در هوسی مســموم برای رای نیاوردن 

فرزندان انقالب - از هر طیفی - تالشی باطل کردند.
اگر به عنوان ها و صفحات برخــی از روزنامه های زنجیره ای دقت  

می کردی، ماهیت »برخی« از نامحرمان آشکار بود.
همان ها که چون دبیرکل ورشکســته حزب سکوالر مشارکت، از 
آرزوی خود برای شکل گیری مجلسی به دور از شعار و دغدغه انقالبی 

سخن گفت!
همان ها که از مفتی وهابی ســعودی در ترور شــخصیت بزرگان 

انقالب، خط و پیشی گرفتند.
همان ها کــه در انتخاب، هر معیاری را پیش کشــیدند جز وجه 

»خمینی باوری« و »پنجاه و هفتی بودن«!
همان ها که از ضرورت نه فتح الفتوح برخاسته از آرمان ها و غایات 
انقالب که از فتح الفتوح برخاسته از برجام ها سخن گفتند. برجام هایی 
که حاصل مشروط دانستن   »آب خوردن« ایرانی به التفات »کدخدا« 

است!
روایت نصر، تنها روایت و حکایت زندگی منیر شــهید زمانی نبود! 
هشدار بود! هشداری به غفلت های ما و کوچکی همان برخی ها! برخی ها 
که زندگی و خوشبختی شان یعنی نام بزرگ تر، سمت بزرگ تر، صندلی 
بزرگ تر و...! و در برابر این برخی صاحب پول و قدرت، شهیدانی چون 
حمید رضا زمانی ها ســرافرازند که زندگی و خوشــبختی شان یعنی؛ 
گمنامی، بی نشــانی، فداکاری، خشــنودی خاندان نور و پاکی! یعنی 

تکه تکه شدن در راه معبود!
به راستی؛ شهید زمانی و شهید زمانی ها ایستاده بر قله های معرفت  
و شکوه، در قیامت کبری، رو به دنیازدگان سیاست، چه خواهند گفت؟!

روایــت نصر، به موقع بود: کوچکی برخی را به پیش چشــمانمان 
تصویر کرد تا مبادا اســیر فتنه های آنهــا و مرعوب بزرگی ظاهری و 

دنیایی شان شویم!

همایش  در  کشــورمان  جمهور  رئیس 
بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد: امروز 
دوران تقابل بســر آمده و اگر کسانی فکر 
می کنند، کشور باید هنوز در تقابل با دیگران 
باشد، نشان می دهد که  حتی با تأخیر هم 

پیام انتخابات سال 92 را در نیافته اند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
کشورمان روز ســه شنبه در همایش بین المللی 
صنعت خودرو با بیان اینکه »مسیر برای حرکت 
و رشــد صنعت خودرو در کشور باز شده است«، 
گفت:  رضایت مردم برای دولت یازدهم اهمیت 
ویژه ای دارد. اینکه دروازه ها را ببندیم،  خودرویی 
تولید و به ملتی تحمیل کنیم و به مردم نیز بگوییم  
قدرت انتخاب شما همین است، چنین منطقی را 

این دولت ابدا نمی پذیرد.
 وی همچنین سیاســت دولــت یازدهم در 
صنعت خودروســازی را در اختیار قراردادن این 
بازار به مردم و خصوصی سازی این بخش دانست 
و افــزود: دولت هیچ گاه مدیر خوبی در صنعت و 
از جمله صنعت خودروسازی و حتی کل اقتصاد 
نخواهــد بود، صنعت خودرو بایــد به طور کامل 

خصوصی سازی و رقابتی شود.
روحانی اظهارداشــت: دولت در این سالها، با 
ممنوعیــت واردات خــودرو و اعمال  تعرفه های 
سنگین  بر واردات خودرو از این صنعت حمایت 
کرده اما حمایت دولت نمی تواند دائمی باشــد. 
حمایت دولت از یک صنعت در برابر صنایع بیرونی، 
دوره ای دارد و این دوره نمی تواند نامحدود باشد.

رئیس  جمهــوری با بیان اینکه دولت خود را 
در نهایت ملزم به رضایت مردم می داند و ما باید 
در این راســتا گام های بعدی خود را در صنعت 
خودرو برداریم، ابراز داشــت: دولــت همواره با 
اقدامات گوناگون از قبیــل ممنوعیت واردات و 
اعمال تعرفه های ســنگین از صنعت خودرو در 

روحانی در همایش بین المللی صنعت خودرو:

دولت هیچ گاه مدیر خوبی در اقتصاد نخواهد بود

کشــور حمایت کرده اما ایــن حمایت نمی تواند 
دایمی باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است 
که صنعت ما باید از کیفیت الزم و قدرت رقابت 
برخوردار باشد. حمایت به معنای خروج از رقابت 
جهانــی و پایین آمدن کیفیت در صنعت خودرو 

خواهد بود.
روحانی همچنین بــا تاکید بر اینکه  رعایت 
محیط زیســت باید اولویت صنعت خودرو باشد، 
گفت: برای تحقیق، تولید و صادرات مشترک، از 

خودروسازان خارجی استقبال می کنیم.
رییــس جمهوری محیط زیســت و ضرورت 
زدودن آالینده ها از هوای کشور  را  از نکات مورد 
توجه دولت یازدهم خواند و  خاطر نشان کرد: این 
مســئله ضرورتی است که موجب تأمین سالمت 
مردم می شــود و ما نمی توانیم هر خودرویی را با 
هر کیفیتی در مصرف انرژی قبول کنیم چرا که 
محیط زیست باید به عنوان اولویت در صنعت و 

بخش های مختلف بنگاه های اقتصادی باشد.

روحانی با بیان اینکه امروز صنعت خودرو در 
جهان حجم زیادی از گردش های مالی  را به خود 
اختصاص داده و توانســته اشتغال فراوانی ایجاد 
کند، افزود: خودروی ایرانی این توانمندی را دارد 
که با حرکتی صحیح ساالنه2 تا 3 میلیون دستگاه 
را تولید کند که بتوان بخشی از آن را به خارج از 

کشور صادر کرد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خود نیز با اشاره به اینکه در جریان انتخابات 92 
به مردم ایران قول دادیم که دیپلمات های کشور 
در مذاکره با قدرت های بزرگ منطق ملت ایران 
را به کرسی بنشانند و راه را برای همکاری جهانی 
باز کنند، گفت: خوشبختانه با حمایت ملت ایران 
توانســتیم به این هدف دست پیدا کنیم و امروز 
دوران تقابل بسر آمده و اگر کسانی فکر می کنند، 
کشــور باید هنوز در تقابل با دیگران باشد، نشان 
می دهد که  حتی با تأخیر هم پیام انتخابات سال 

92 را در نیافته اند.

روحانی با اشاره به اینکه »کشوری که انتخابات 
و صندوق رای ندارد و آرای مردم بر سرنوشت آن 
کشور حاکم نیســت، قطعا آن کشور، جامعه ای 
پرنشــاط و زنده نخواهد داشــت«، اظهارداشت: 
دولــت خود را موظف به احتــرام به آرای مردم 
فهیم ایران و متعهد به همکاری با مجلس شورای 

اسالمی می داند.
رئیس جمهــوری تصریح کرد: در عین حال  
انتخابات معنا داری در ایران انجام شد و آرای مردم 
صدها جلد کتاب حرف و رهنمود برای همگان دارد 
و امیدوارم همه ما درس آموز از مکتب ملت ایران 
باشــیم و بدانیم این ملت سربلند در هر مقطعی 
آرا و حرکتش تاثیرگذار در سرنوشت این کشور 

بوده و خواهد بود.
روحانی تاکید کرد:  مســیر توســعه و شیوه 
حکمرانی را مردم مشخص می کنند و در مواردی 
که در سیاست داخلی و یا خارجی نظرات متفاوتی 
وجود دارد، این آراء مردم اســت که راه صحیح و 

درست را برای کشور تعیین می کند.
به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه »مردم ایران 
در این انتخابات، مسیر توسعه رامشخص کردند و 
گفتند در میان سلیقه های مختلف کدام سلیقه به 
نظر آنان نزدیکتر است«، تاکید کرد :البته نظر همه 
جناح ها و سلیقه ها برای مردم، دولت و نظام محترم 
اســت و  در عین حال، با پایان انتخابات، دوران 
رقابت سیاســی و اجتماعی نیز پایان یافته و باید 
همکاری ها بیش از گذشته مد نظر همگان باشد.
گفتنی اســت رئیس جمهور کشــورمان در 
حاشیه شــرکت  در همایش بین المللی صنعت 
خودرو با حضور در نمایشــگاه بین المللی تهران 
ضمــن رونمایی از خودروی ســاینا که در گروه 
خودروسازی سایپا تولید شده و نیز موتور دیزلی 
ایران خودرو از نمایشــگاه توانمندی های صنعت 

خودروسازی کشور بازدید کرد.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد : تهران 
و بخارســت باید فصلی جدید و پرشتاب 
در تقویت روابط و همکاری های مشــترک 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه ای 

بگشایند.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
کشورمان روز گذشته  در دیدار الزار کومانسکو 
وزیر امور خارجه رومانی اظهار داشــت: ســطح 
همکاری ها و حجم مبادالت اقتصادی دو کشور 
بــا توجه به امکانات و توانمندی های گســترده 
در عمــده بخش های اقتصادی از جمله انرژی و 
صنایع باید ارتقا یابد و تالشــی مضاعف در این 

حوزه، ضروری است.
وی، ضرورت فعال شدن بخش های خصوصی 
دو کشور در مسیر توسعه و تعمیق همکاری های 
اقتصادی تهران - بخارســت را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: فرصت های بسیار خوبی برای تقویت 
همکاری های مشترک فراروی بخش های دولتی و 
خصوصی دو کشور است که باید از این فرصت ها 

بهره برداری شود.
روحانــی در ادامــه به معضل تروریســم در 
منطقه و خطر گســترش و سرایت آن به دیگر 
بخش هــای جهان و از جمله اروپا اشــاره کرد و  
تاکید کرد: تروریســم یک معضل جهانی است 
و مبارزه با آن نیازمند همکاری همه کشورهای 
جهان در حوزه های اطالعاتی، فرهنگی، سیاسی 

و امنیتی است.
»الزار کومانسکو« وزیر امور خارجه رومانی نیز در 
این دیدار اظهار داشت : بخارست مصمم است سطح 
همکاری های خود با تهــران را در همه حوزه های 

وزیر خارجه رومانی در دیدار با روحانی :

تهران رومانی را دروازه صدور تولیدات خود به اروپا بداند

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی گسترش دهد.
وزیر امور خارجه رومانی که وی را در سفر سه 
روزه اش به تهران  یک هیئت بلندپایه اقتصادی 
کشــورش همراهی می کنند، گفت: حضور یک 
هیئت بزرگ و کم سابقه اقتصادی رومانی در ایران 
نشان می دهد ما بر تقویت و توسعه روابط دوجانبه 
و مشترک، اصرار داریم و برای این روابط اهمیت 

ویژه ای قائل هستیم.
وی بخارســت را از متحدان ایران در اتحادیه 
اروپا دانست و تاکید کرد : بخش های خصوصی و 
دولتی ایران،  رومانــی را دروازه صدور تولیدات 

خود به اروپا بدانند.
رهبران سیاسی 2 کشور اراده سیاسی کافی 

برای برقراری روابط را دارند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
پــس از دیدار و گفت وگو با »الزار کومانســکو« 
همتای رومانیایی خود که سه شــنبه شــب به 
منظور انجام سفری سه روزه وارد تهران شده، در 

نشست خبری مشترک به تشریح گفت وگوهای 
انجام شده پرداخت.

وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه امروز 
رهبران سیاســی 2 کشــور اراده سیاسی کافی 
برای برقراری روابط را دارند، اظهار داشت: ما در 
حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

برای ارتقای روابط گفت وگو کردیم.
وی ادامه داد: در زمینه سیاسی توافق کردیم 
که مشورت های دوره ای و منظم در سطح معاونان 

و وزرای خارجه داشته باشیم.
ظریف با بیان اینکه در حوزه روابط اقتصادی 
توافق شد نقشــه راهی را برای گسترش روابط 
اقتصادی داشــته باشیم، خاطرنشان کرد: توافق 
کردیم در آینده نزدیک جلسه کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و رومانی که برگزاری آن 12 سال 
به تاخیر افتاده، در بخارست تشکیل شود و در آنجا 
نقشه راهی را برای روابط اقتصادی تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه بحث هایی در زمینه تسهیل 

رفــت و آمدهای گردشــگران و تجار 2 کشــور 
داشتیم، تصریح کرد: توافق کردیم همکاری های 
پارلمانی، قضایی و کنســولی بین 2 کشــور را 

جدی تر دنبال کنیم.
»الزار کومانســکو« وزیر خارجه رومانی در 
نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود از 
حضور در ایران ابراز خرسندی کرد و گفت: بعد 
از اجرای برجام فرصت ها برای توســعه همکاری 

فراهم شده است.
وی افــزود: توافق کردیم که همکاری خود را 
در کریدور مبادالت بین ایران و کشورهای حوزه 
دریای ســیاه گسترش دهیم. شرکت های ایرانی 
می تواننــد از این طریق با همتایان اروپایی خود 

همکاری کنند.
به گزارش فارس، وزیر خارجه رومانی تاکید 
کرد که کشورش در اولین فرصت ممکن تسهیالت 
الزم برای برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 

اقتصادی دو کشور را فراهم خواهد کرد.

پروانه معصومی: فرج اهلل سلحشور
 عدالت خواه و مخالف تبعیض بود

معصومی،  پروانــه 
ل  یا ســر یگــر  ز با
پیامبر)ع(«  »یوســف 
عدالت خواهی و مخالفت 
با تبعیــض را مهم ترین 
ویژگی مرام کاری مرحوم 
اهلل سلحشــور  فــرج 

دانست.
بازیگر  معصومی  پروانه 
پیشکسوت سینما و تلویزیون در گفت وگو با کیهان گفت: سلحشور 
یک مسلمان تمام عیار بود. آدم ها را به یک چشم می نگریست. هیچ 
وقت در برخورد با آدم ها تبعیض قائل نمی شد. مثال بین بازیگر نقش 

اول و سایر بازیگران هیچ گاه فرق نمی گذاشت.
وی افزود: در مراسم تقدیر از عوامل سریال »یوسف پیامبر)ع(« 
که توسط مدیریت صداوسیما برگزار شده بود، فقط عده محدودی 
دعوت شده بودند. به همین دلیل هم آقای سلحشور، خودش یک 
مراسم برای بقیه عواملی که در آن مراسم دعوت نشده بودند برگزار 

کرد و از آنها هم تقدیر کرد.
معصومی اظهار داشت: آقای سلحشور هر روز کارش را با قرائت 
قــرآن آغاز می کرد. البته من مدت کوتاهی حدود چهار ، پنج ماه 
با ایشان در تولید سریال »یوسف پیامبر« همکاری می کردم. روز 
اول که آمدم دیدم صدای قرائت قرآن می آید. صدا به قدری رســا 
و زیبا بود که ابتدا فکر کردم رادیو قرآن روشــن اســت، اما بعد 
گفتند که آقای سلحشــور درحال قرائت قرآن است. او هر روز که 
سر کار می آمد، قبل از اینکه کارش را شروع کند، قرآن می خواند. 
در سفری هم که به عراق داشتیم، ایشان مصاحبه ای کرد و گفت 
که هر چه دارد از قرآن اســت. این حرف را از ته دل می زد. واقعا 
قرآن برای او همه چیز بود. همیشــه همراهش یک قرآن داشت و 

دائم قرآن می خواند.
وی در پایان گفت: در تمام طول همکاری با سلحشور، هیچ گاه 
صدای بلند و عصبانی از او نشنیدم. حتی اگر هم نسبت به مسئله ای 

گالیه داشت، با خوش رویی آن را حل و فصل می کرد.
انتقاد دوباره ابراهیم حاتمی کیا

 از حسن روحانی
در  حاتمی کیا  ابراهیم 
خود  مصاحبه  تازه تریــن 
باز هم انتقادات شــدیدی 
را علیــه مدیــران دولتی 
رئیس جمهور  شــخص  و 

مطرح کرد.
حاتمی کیا در گفت وگو 
بــا روزنامه شــرق اظهار 
داشــت: متأســفانه رأس 

هرم اجرایی کشور برخالف لباسی که بر تن دارند، هیچ نسبتی با هنر 
و فرهنگ ندارد و در این آشــفته بازار وقتی زیردستان نیز از سربازانی 
انتخاب شوند که دغدغه این بحث را ندارند و اگر الزم به ایستادن پای 
اصولی باشــد؛ چون خصلت ایستادگی نیاموخته اند، با هر باد موافق و 
مخالفی جا به جا می شوند و رفتارشان پر از تناقض های مدیریتی است.

وی همچنین درباره پرســش روزنامه شرق درباره نظر حاتمی کیا 
درباره »دلواپســان« هم تصریح کرد: دلواپســان که دارند کارشان را 
می کنند! از دولتمردان هم باید خواســت پای وظایفشان بایستند! اگر 
دل های یک عده ای برای یک ســری اتفاقات واپس است که الحمداهلل 
با ایمان کامل دارند کارشــان را می کنند، این طرف دل مسئوالنی که 
فاقد این ایستادگی و ایمان هستند باید واپس باشد تا بلکه کاری کنند!

کارگردان »بادیــگارد« افزود: وقتی می بینم آقای روحانی یک  بار 
هم در جلسات »شورای عالی سینما« که با چه مصیبتی شکل گرفت، 
شــرکت نمی کند تا الاقل در جریان یک بخشی از مسائل قرار بگیرد، 
دیگر چه می توانم بگویم؟ اصال ایشان به عنوان رئیس شورای عالی، این 
شورا را کنار گذاشتند و برایشان جزء بحث های حاشیه ای شده است.

حاتمی کیا همچنین در ایــن مصاحبه به تجلیل از مدافعان حرم 
پرداخت و گفت: امروز بچه های ما دارند جلوتر از قلعه می جنگند، واال 
داعش االن پشــت دروازه ما و در حال توآمدن بود. برای همین بحث 
جنــگ زنده و خیلی هم جدی اســت. هر وقت هم که بحث جدی تر 
شــده و خبر از قصرشــیرین آمده که ممکن است از آنجا وارد شوند، 
همه مان دیدیم که خوف برمان داشــته. جنگ برایم هنوز زنده است. 
قاسم سلیمانی زنده است و مسیر، مسیری است که هنوز ادامه دارد. یک 
وقتی فکر می کردیم یک روز که جنگ تمام شد، این عده برمی گردند 
به پادگان ها و سر زندگی شان می نشینند، اما می بینید که چنین خبری 
نشد. جنگ هنوز ادامه دارد و هیچ کاری هم نمی شود کرد و به بدترین 

شکلش هم دارد اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: وقتی قضیه کوبانی پیش آمد، مروت پهلوانی قاســم 
سلیمانی به نحوی بود که اصال نیامد بگوید که بگذار همه آنها به خاطر 
ظلم هایی که در حمله هایشــان به سربازان ما روا داشتند، تقاص پس 
بدهند! بلکه با نیروهایش بلند شد و رفت و کوبانی را نجات داد و نگذاشت 
شهر به دست داعش بیفتد. دوست دارم از این مروت ها بگویم. دوست 
دارم بچه هایی را که در گوشه اند و دیده نمی شوند و به چشم نمی آیند، 
در فیلم هایم روایت کنم و به جامعه ام بگویم اینها را بیشتر بشناسید! 

حاتمی کیا همچنین در واکنش به نتیجه انتخابات مجلس هم گفت: 
راستش تابه حال خیلی به مجلس توجهی نداشتم، ولی وقتی فریادهای 
اصولی آرمانگرایان را می بینم که هیچ فریادرسی از دولت برنمی خیزد، 
تازه به جایگاه مجلس و کمیسیون فرهنگی فکر می کنم. خدا کند در 
مجلس آینده کسانی در کمیسیون فرهنگی بنشینند که درک آرمانی 

از فرهنگ داشته باشند، واال همین صدا نیز خاموش خواهد شد.
نکوداشت مقام ادبی

 شاعر پیشکسوت انقالب
در بیســت و دومین شب شاعر 
انقالب،از اســتاد عباس براتی پور به 
پاس عمری فعالیــت ادبی و هنری 
در جهت آرمان های انقالب اسالمی 

تجلیل می شود.
به گزارش کیهان، آیین یاد شده 
روز سه شــنبه  18 اســفند، ساعت 
16 با حضور جمعی از شــاعران جوان و پیشکسوت در محل موسسه 

فرهنگی – هنری اوج برگزار می شود.
اســتاد عباس براتی پور همواره با اشــعار و گفت وگوهای رسانه ای 
خوداز گفتمان انقالب اســالمی سخن گفته است و به تربیت نوقلمان 

انقالبی، همت کرده است.
»بهت نگاه« عنوان یکی از مجموعه آثار استاد براتی پور است.

آیت اهلل علوی گرگانی:

خام فروشی از موانع مهم
 تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاد درس خارج حوزه با اشاره به اینکه برخی این مفهوم 
که معادن می تواند نقش شریانی را در اقتصاد مقاومتی ایفا 
کند را به درستی درک نکرده اند، اظهار داشت: مشکل اساسی 
ما این است که میزان زیادی از این معدن استخراج نمی شود 
و یا اگر هم استخراج  شده اقدام به خام فروشی مواد معدنی 

شده است.
به گزارش خبرگزاری رســا، این مرجع تقلید در دیدار با مسئوالن 
نظام  مهندســی استان قم با اشاره به اینکه نظام  مهندسی می تواند در 
الگوی اقتصاد مقاومتی نقش مرکزیت اقتصادی را ایفا کند، بیان داشت: 
معادن طبیعی از نعمت هایی است که خداوند متعال به بندگان صالح 

خود عطا فرموده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بر جغرافیای معادن در سطح دنیا بررسی 
اجمالی صورت بگیرد مســلماً نتیجه بر آن خواهد بود که کشــورهای 
اســالمی غنی ترین کشورها در منابع معدنی هستند، ابراز کرد: عنایت 
خداوند متعال به کشور اسالمی ایران که ام القرای جهان اسالم است نیز 
بی بدیل است؛ بنابراین تابه حال ما شاهد کشف معادن بسیار ارزشمندی 

بوده ایم که برخی از آنها انحصاراً متعلق به این خاک عزیز است.
آیت اهلل علوی گرگانی با اشاره به اینکه برخی این مفهوم که معادن 
می تواند نقش شریانی را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند را به درستی درک 
نکرده اند، اظهار داشت: مشکل اساسی ما این است که میزان زیادی از 
این معدن اســتخراج نمی شود و یا اگر هم استخراج  شده اقدام به خام 
فروشــی مواد معدنی شده اســت که این خود ضرری دو چندان برای 

اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.
اســتاد درس خارج حوزه وضعیت فعلی کشــور را وضعیت آزاد و 
مطلوبی از نگاه علمی ارزیابی کرد و گفت: در چنین شــرایطی دشمن 
در قالب مسئوالن به دنبال ایجاد موانع برای پیشرفت علمی و اقتصادی 
است؛ بنابراین باید در این زمینه مسئوالن همت مضاعفی را به  کارگیرند.

سرویس اجتماعی-
بی توجهی 8 بانک  دولتی به اجرای قانون مصوب 
مجلس در ســال جاری باعث شده بیش از ۵ هزار 
میلیارد از مطالبات فرهنگیان هم چنان بالتکلیف 

باقی بماند.
بر اســاس تبصره 24 الیحه بودجه مصوب سال 94 
»شــرکت های دولتی سودده و بانک های دولتی موظفند 
بــه ترتیب یک و دو درصد از هزینه های خود را با تاکید 
بــر هزینه های اداری و عمومی  صرفه جویی کنند. درآمد 
حاصله از 50 درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه 
شرکت ها و بانک های مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال 
پس از واریز به خزانه متناســب با وصولی از محل ردیف 
149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار 
می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان 

هزینه شود«.
به نظر می رسد شرکت های دولتی در سال 94 علی رغم 
مصوبه مجلس شورای اسالمی به این بند تبصره از قانون 
خود را ملزم ندانســته اند و مبلغی از این محل به وزارت 

آموزش و پرورش پرداخت نکرده اند.
البته محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 25 مردادماه سال 

جاری نامه ای به وزیر اقتصاد ارسال و لیست شرکت هایی 
که باید مبالغی را از محل تبصره 24 بودجه به آموزش و 
پرورش پرداخت کنند، معرفی و از وزیر اقتصاد خواست 

تا این موضوع را پیگیری کند.
به نظر می رســد مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان 
آموزش و پــرورش برای 90 شــرکت  دولتی چندان از 
اهمیت خاصی برخوردار نیست و توجه به مصوبه دولت و 
تصویب مجلس شورای اسالمی ندارند. ضمن اینکه مبالغی 
که همین 90 شرکت دولتی از محل صرفه جویی باید به 
آموزش و پرورش بدهند، هزاران میلیارد تومان می شود.

به گزارش فارس، در این بین 8 بانک دولتی در لیست 
90 شرکت دولتی وجود دارند که باید از همان محل تبصره 
24 صرفه جویی هایی که انجام می شود به حساب وزارت 

آموزش و پرورش واریز شود.
بدهکاری که مشتاق طلب خود نیست!

یک حســاب سرانگشتی و ساده نشان می دهد که 
درآمد حاصل از صرفه جویی مربوط به هشت بانک دولتی 
در اجرای تبصره 24 قانون بودجه سال 1394 بیشتر از 
5 هزار میلیارد تومان می شود که با نیمی از این مقدار، 
آموزش و پرورش تمام یا بیشتر مطالبات فرهنگیان را 
می تواند پرداخت کند. با این احتساب به نظر می رسد 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ثابت  از مقاومت، اصل  تاکید کرد: حمایت 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی است.
»صادق حسین جابری انصاری« سخنگو و رئیس 
مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور 
خارجه کشــورمان گفت: آنچه برنامه موشکی ما را 
در هر نقطه ای پیش می برد یا متوقف می کند، ربط 
وثیق با نیازهای منظومه دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران دارد؛ اینکه ارزیابی دیگران چیست؟ آنها آزاد 
هستند ارزیابی خودشان را داشته باشند و معموال هم 
در این ارزیابی ها، مطالبی را همواره مطرح کرده اند 

که جزیی از جنگ روانی علیه ایران بوده است.
جابری انصــاری افــزود: در موضوع جریان 
مقاومت، حمایــت از ملت های منطقه در زمینه 
مقاومت در برابر اشــغال و در برابر صهیونیست، 
ایران جزو پایه ها و اصول ثابت سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی است. 
وی در ادامه گفت: این از اجزای هویت بخش 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است و 
ادامه پیدا خواهد کرد؛ اینکه دیگران چه خواهند 
گفت، این دیگران هستند که مفاهیم و نگاه های 
خودشــان را باید بازبینی کنند. امروز برخی از 
کشورهای غربی حرف از تحریم برخی از کاالهای 

رژیم صهیونیستی می زنند.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه 
خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی رژیمی است 
مبتنی بر اشغال و توسعه طلبی و نقض و غصب 
حقوق ملت فلسطین و مسئله فلسطین به تعبیری 
که بارها من عرض کــردم؛ لکه ننگی بر جبین 
انســانیت در دوران معاصر است. تنها ملتی که 
در چند دهه گذشته علیرغم تحوالت بین المللی 
متاســفانه به اســتقالل و حقوق اولیه خودش 
نرسیده، ملت فلسطین است و جزو اصول اساسی 
انقالب اسالمی ایران از ابتدای انقالب تا امروز بوده 
است که ثابت خواهند ماند و جزو اصول هویتی و 

ماندگار جمهوری اسالمی ایران است.

ناوگروه ارتش جمهوری اســالمی ایران 
متشکل از ناوهای شهید نقدی، الوان و بوشهر 

در بندر دارالسالم تانزانیا پهلو گرفت. 
به گزارش فــارس ناوگــروه ارتش جمهوری 
اســالمی ایران متشــکل از ناوهای شهید نقدی، 
الوان و بوشهر  صبح سه شنبه با استقبال مهدی 
آقاجعفری سفیر جمهوری اسالمی ایران، اعضای 
ســفارت و نهاد های ایرانی و مقامات نظامی ستاد 
مشترک نیروی دفاع مردمی و نیروی دریایی تانزانیا 

در بندر دارالسالم تانزانیا پهلو گرفت.
این ناوگروه که در چارچوب یک سفر آموزشی از 
تانزانیا بازدید می کند، چهار روز در بندر دارالسالم 

توقف خواهد داشت.

 سفیر  کشورمان در تانزانیا در مراسم استقبال 
از ایــن ناوگروه در گفت وگو بــا خبرنگاران هدف 
اصلــی این بازدید را انتقال پیام صلح و دوســتی 
ملت ایران به مردم کشورهای شرق آفریقا به  ویژه 

تانزانیا اعالم کرد.
 وی حضور مقتدرانه نــاوگان نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی ایران در شمال و غرب اقیانوس 
هند را در راســتای مشــارکت و کمک ایران به 
صلح و امنیت جهانی دانســت و خاطرنشان کرد: 
روابط نزدیک جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 
آفریقایــی نقش مهمی در حفــظ ثبات، امنیت و 
حرکت امن و بی خطر کشــتیرانی در این منطقه 

دارد. 

۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان 
در جیب 8 بانک دولتی

داد بی پولــی وزارت آموزش و پرورش 
همراه با تالش برای »خصوصی سازی« 
این وزارتخانه حاکمیتــی با توجه به 
و  مجلس  قانونی  ظرفیت ســازی های 
دولت، حقیقی نیســت و عده ای صرفا 
بنا دارند طرح نفوذی تسلط بیگانگان 
بر حوزه نسلی »تعلیم و تربیت« را به 

هر طریق ممکن، اجرایی کنند! 
وزارت آموزش و پــرورش و دولت 
باید عزم خود را در اجرای قانون مصوب 
دولــت و مجلس جزم کنند تا مطالبات 
فرهنگیان از این طریق پرداخت شود و 
بازی با معیشــت معلمان و موج سواری 
سیاســی متعاقب آن هر چه ســریع تر 

پایان یابد. 

جابری انصاری:

حمایت از مقاومت
 اصل ثابت سیاست خارجی جمهوری اسالمی است

ناوگروه ارتش در بندر دارالسالم تانزانیا
 پهلو گرفت


