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شهید مدافع حرم، سیدمحمد مصطفوی)ره( )وصیت نامه(: خدایا، 
من کجا و شهدا کجا؟ کاری کن خدایا که ما هم به قافله شهداء برسیم.

اخبار ادبی و هنری
در گرامیداشت چهلمین روز درگذشت هنرمند انقالبی عنوان شد

طهارت روح باعث جاودانی شدن 
هنر فرج اهلل سلحشور شد

مراسم چهلمین روز درگذشت فرج اهلل سلحشور کارگردان انقالبی تلویزیون 
و ســینمای ایران با حضور جمعی از عالقه مندان و شــخصیت های کشوری و 

لشگری، روز پنجشنبه در امامزاده باغ فیض تهران برگزار شد.
مراسم اربعین مرحوم سلحشور نیز همچون مراسم تشییع پیکر این هنرمند 

متعهد، با حضور گسترده مردم همراه شد.
در این مراســم چهره هایی نظیر سرلشــگر جعفری )فرمانده سپاه(، حسن 
قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، ساجدی نیا )فرمانده نیروی انتظامی تهران(، 
علــی اکبر صالحی )رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران(، محمدحســینی )وزیر 
ســابق فرهنگ و ارشاد اسالمی(،جمال شــورجه، حجت االسالم شهاب مرادی، 
حجت االســالم زم، صابر خراسانی، جعفر دهقان، سردار حسینی )فرمانده راهور 

تهران( و ... حضور داشتند.
آیت اهلل قرهی، استاد حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران مراسم چهلمین روز 
درگذشت فرج اهلل سلحشور گفت: این مرد والیتی مرحوم حاج فرج اهلل سلحشور، 
انصافا از سابقون و السابقون بودند که عمر ایشان توام با کیفیت بوده نه کمیت. 
یک نمونه آن همان ســریال »یوسف پیامبر )ع(« است که هرچه انسان می بیند 

کهنه نمی شود.
وی افزود: ایشــان به فرمایشات امام خمینی )ره( که فرموده بودند با سینما 
مخالف نیســتم اما با فحشا مخالفم معتقد بود و این را نیز عملیاتی کرد. وی به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری که فرموده بودند هر چیز در قالب هنر ماندگار 
است، اعتقاد داشت که فرمایش ایشان باید اطاعت شود. ادب، اخالق و اعتقاد به 
فرمان بزرگان، امامین بزرگان و امام مسلمین در سلحشور وجود داشت و معتقد 

بود که نباید بر زمین بماند و او را به این مقام والیی رساند.
آیت اهلل قرهی ادامه داد: جاودانه شــدن یوســف پیامبر )ع( به دلیل اصرار 
سلحشور بر طهارت بوده است و این مرد والیی اعتقاد داشت که هنر و لفظ هنر 
باید باقی بماند و هرجا که وارد شــده به جای خود بازگردد و مرحوم سلحشور 
هنر را زنده کرد، همان کاری که شــهید آوینی انجام داد همان هنر اســالمی و 
انســانی. به هنر حیات دادند و آن را زنده و حفظ کردند چه در نقش نویسنده، 

بازیگر و کارگردانی اش.
در بخشی از این مراسم نریمان پناهی و صابر خراسانی به مرثیه خوانی و ذکر 

مصیبت اهل بیت)ع( پرداختند.
گفتنی است، فرج اهلل سلحشور کارگردان سریال های »ایوب پیامبر«، »مردان 
آنجلس« و »یوســف پیامبر )ع(« هشتم اسفند سال 94 و به دلیل عارضه ریوی  

دارفانی را وداع گفته بود. 
پشت پرده قطع پخش المنار از نایل ست

رشوه 4 میلیارد دالری سعودی به مصر 
برای قطع پخش المنار

السیســی که در بدهی غرق شــده کمک 4 میلیارد دالری را که قرار بود 
عربستان به ارتش لبنان بدهد دریافت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی منابع از ارتباط میان سفر پادشاه 
عربســتان سعودی به مصر با قطع پخش شبکه المنار از ماهواره نایل ست سخن 

می گویند.
پایگاه خبری المســله نوشت: یک منبع صهیونیست از هدیه چهار میلیارد 
دالری عربستان به مصر خبر داد. کانال یک تلویزیون اسرائیل توقف پخش المنار 
را که در جهان عرب از محبوبیت زیادی برخوردار است، در ادامه سیاست توقف 

پخش از عرب ست عنوان کرد.
این شــبکه اسرائیلی، تصمیم نایل ست را مرتبط با سفر پادشاه سعودی به 
مصر خواند و تصریح کرد عبدالفتاح السیسی که در بدهی غرق شده در ازاء قطع 
پخش المنار، کمک چهار میلیارد دالری را که قرار بود عربستان به ارتش لبنان 
بدهد دریافت خواهد کرد. این تصمیمات در چارچوب جنگی است که عربستان 
و برخی کشــورها ضد حزب اهلل لبنان آغاز کرده اند. جنگی که به میدان سوریه 
ختم نمی شــود بلکه در کشــور لبنان هم با انجام اقدامات تروریستی پیگیری 

خواهد شد.
116 ناشر به دلیل تخلف 

از حضور در نمایشگاه كتاب محروم شدند
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی بیســت و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران اعالم کرد: 116 ناشر به دلیل تخلف در نمایشگاه 94، در نمایشگاه 

کتاب امسال حضور ندارند.
همایون امیرزاده در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از تشــکیل کارگروهی از 
طرف نظارت بر شــورای ارزشیابی ناشران، درخواست ناشران متخلف نمایشگاه 
کتاب 94 که قصد حضور در نمایشــگاه 95 داشتند بررسی شد و آنان از حضور 

در نمایشگاه محروم هستند.
وی اظهار داشت: بیش از 80 درصد ناشرانی که از حضور در نمایشگاه کتاب 
95 محروم شــده اند، براســاس آیین های انضباطی در حق صنوف همکار خود 

کوتاهی کرده و حقوق هم صنف های خود را نادیده گرفته اند.
امیــرزاده تصریح کرد: تخلف این ناشــران محتوایی نبــوده و از حضور در 

نمایشگاه کتاب محروم هستند.
وی ادامــه داد: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
مجموعه های تحت مدیریت این معاونت، بنای همکاری کامل با تشکل های نشر 

برای برگزاری نمایشگاه کتاب 95 را دارند.
امیرزاده تصریح کرد: در واقع یک مجموعه هســتیم و بنا داریم دســت در 
دســت هم نمایشــگاهی درخور برگزار کنیم و بر این اساس با تشکل های نشر 
همکاری کرده و شرایط را برای فعالیت آنها در نمایشگاه کتاب فراهم می کنیم.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت ماه 
در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

تناقض در اظهارات مدیران وزارت ارشاد
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهارات متناقضی را درباره موضوع 

واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی بیان کردند!
پــس از واکنش های اعتراضی جامعه هنری به احتمال انتقال مدیریت موزه 
هنرهای معاصر ایران به بنیاد رودکی، مدیران وزارت ارشــاد عکس العمل نشان 

دادند و اعالم کردند که این موضوع صحت ندارد.
اما نکته قابل تأمل درباره ایــن موضوع، اختالف اظهار نظر دو مدیر وزارت 
ارشــاد است. به طوری که مجید مالنوروزی مدیر دفتر هنرهای تجسمی وزارت 
ارشــاد در گفت وگو با فارس ضمن تأیید خبــر مقدمات واگذاری موزه هنرهای 
معاصر تهران به بنیاد خصوصی رودکی، اظهار داشت: از اواخر اسفند سال گذشته 
این بحث مطرح شد؛ من به عنوان یک هنرمند در مدیریت کنونی موزه هنرهای 
معاصر مشــکلی نمی بینم و حتی فکر می کنم این نوع از مدیریت به نفع فضای 

تجسمی و هنر است.
امــا معاونت هنری وزارت ارشــاد، خبری کامال متضاد بــا آنچه مدیر دفتر 
هنرهای تجســمی اعالم کرده بود را منتشر کرد. بعد از اعتراض های گسترده به 
مسئله واگذاری موزه هنرهای معاصر، متنی توسط معاونت هنری ارشاد منتشر 
شــد که این واگــذاری را تکذیب می کند و آن را شــایعه می داند. در این متن 
آمده اســت: اصوال هرگونه تغییرات در بدنه وزارتخانه ها مستلزم تأیید دولت و 
در برخی موارد تصویب مجلس شــورای اسالمی اســت. بنابراین شایعه مندرج 
در برخی شــبکه های مجازی که در این خصوص منتشر شده صحت نداشته و 

تکذیب می شود.
روزنامه کیهان در روز پنج شنبه خبر واگذاری موزه هنرهای معاصر را منتشر 

کرد.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

تفاوت مسیر نور و ظلمت برای مومن و كافر
»آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم و 
نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه 
برود، همانند کسی است که در ظلمت ها باشد و از 

آن خارج نگردد؟!
این گونه برای کافران، اعمال )زشــتی( که انجام 
می دادند، تزیین شده )و زیبا جلوه کرده( است.«

انعام- 122

به یاد هفدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی

فرمانده آسمانی 
سرویس ادب و هنر-

 17سال پیش در چنین روزی، یکی 
از اســوه های مقاومت و ایســتادگی، به 
آرزوی دیرین خود رســید و به یارانش 
پیوست. خبر کوتاه، اما تکان دهنده بود؛ 
»امیر سرلشــکر صیاد شــیرازی توسط 
عناصــر گروهک  منافقین به شــهادت 
رسید«. اهمیت خبر تنها به داخل کشور 
محدود نبود، چون فرمانده نیروی زمینی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران، یکی از مغزهای متفکر نظامی  در سطح 
جهان محسوب می شد. او از مردانی بود که هشت سال تمام، مرزهای 
ایران را در برابر تهاجم لشــکر ظلم جهانی به ســرکردگی صدام و با 
پشتیبانی دولت هایی چون آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی حفظ 
کرده بود. بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز بدخواهان انقالب اسالمی، این 
بار گروهی وحشی تر و خون آشام تر از صدام را که به منافقین مشهور 
شده اند روانه جنگ با مردم ایران کردند. اما آنها نیز در برابر قهرمانی 
به نام »علی صیاد شیرازی« قرار گرفتند. مردی که همچون ابرمردان 
اسطوره ای تاریخ، هجوم اهریمنان به خاک پاک ایران زمین را سرکوب 
کرد و کاری کرد تا منافقین به وضعیتی »دائم المفلوک« دچار شوند. 
با تدبیر شهید صیاد شیرازی، عملیات مرصاد، پایان شوم منافقان بود. 

چراکه پس از آن، این سازمان تروریستی رو به انحطاط نهاد.
شهید صیاد شیرازی همچون سایر سرداران اسالم در دوران دفاع 
مقــدس، قدر فرماندهی نظامی را افزایش داد. چون عالوه بر تخصص 
و تبحــر در راهبری نیروها، منش و اخالق دینی و انســانی را هم به 
رزم افزودند. عکس نایابی از شهید صیاد شیرازی که چندی پیش در 
فضای مجازی منتشر شد، نمایی از شخصیت شهید صیاد شیرازی را 
نمایش می دهد. این عکس نشــان می دهد که شهید صیاد شیرازی، 
مرد شــماره یک ارتش ایران و یکــی از نخبه های نظامی جهان که 
در یکی از برترین دانشــگاه های جهان تحصیل کرده بود، در یکی از 
مأموریت هایش در حین ســفر با قطار، خود اذان می گفت. این عکس 
یادآور مرامی اســت که احیا کننده آداب نخستین مسلمانان تاریخ و 
اولین یاران پیامبر اســالم)ص( است. همانان که همه عمر خود را در 
رزم و مبــارزه گذراندند و همچون بالل، در هنگامه صالت، خود اذان 
می گفتند. همانان که زیســتن در میان مردم پابرهنه را بر زندگی در 

کاخ های اشرافی ترجیح می دادند. 
شهید صیاد شــیرازی در شرایطی توسط منافقین ترور شد و به 
شهادت رســید که هنوز چند روز بیشتر از ارتقای درجه او نگذشته 
بــود. او پنج روز قبل از هجرت از دنیای فانی، درجه سرلشــکری را 
از فرماندهــی کل قــوا دریافت کرده بود. اما درجــه واقعی خود را با 
شــهادت دریافت کرد. فرمانده ای که در  عملیات های ثامن االئمه)ع(، 
طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و مرصاد، ضربات سهمگینی 
به دشــمنان اســالم و ایران وارد کرده بود، شایسته درجه ای فراتر از 
قواعد زمینی بود. به قول شهید سید مرتضی آوینی که اتفاقا سالگرد 
شــهادت او نیز تنها به فاصله یک روز با صیاد شیرازی قرار دارد، »در 
عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمی شود« و پایان سرخ، 

سرنوشت همه عاشورائیان است. 
صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، اما همچون همه 
والیی ها، دلی آسمانی داشت. بهترین توصیف درباره شخصیت صیاد 
شیرازی توســط فرمانده همه دل های والیی بیان شد؛ »خطر مرگ 
کوچک تر از آن اســت که بندگان صالح خــدا را از راه او بازگرداند و 
عشق به منال دنیوی حقیرتر از آن است که در دل نورانی شایستگان 

جایی بیابد.«

سید شهیدان اهل قم
پژمان کریمی

بزرگترین معجزه انقالب اســالمی، 
بعثت دلهای تشنه حقیقت است. دلهایی 
که از فراسوی دلگیر سراب زمین و اوهام 
منحوس نفسانی،پناهی می جویند. پناهی 
امن و بزرگ که در سایه سار آن به فهم 
درســت و ژرف زیســتن و به سرمنزل 

رستگاری برسند.
»ســید مرتضــی آوینــی« – آن 

سیدالشهدای اهل قلم - از جمله صاحبدالنی بود که در انقالب خمینی 
کبیر، »بعثت دل و تولد دوباره او« معنا می شود.

سید مرتضی به تعبیر خود از »راه طی شده« با مخاطب خود سخن 
می گفت! او با تامل در احوال و رخداد های دنیای پیش و معاصر و با مرور 
اندیشــه های گوناگون، »گوهر حقیقت  و شرط فالح« را در تسلیم یافته 

بود.تسلیم محض در برابر پروردگار یکتا.
او زمینه این تســلیم دلکش را والیت پذیری و تلمذ در محضر نورانی 
حضــرت روح اهلل  و گام زدن در مســیر آرمان هــا و غایات واالی انقالب 
اســالمی دید و بدان سخت مقید شد.  چنین بود که از روزهای نخست 
پیروزی انقالب 57 تا روز شــهادت و معراج، لحظه ای از کاروان آسمانی 

»خمینی یون  راه دلدادگی« جدا نبود.
ســید مرتضی آوینی، اگر چه در قامت یک نویسنده و روزنامه نگار و 
فیلمساز  و نظریه پرداز فرهنگی درخشید اما، پیش از اینها و برتر از اینها، او 
یک بسیجی بود. یک بسیجی  وارسته که مسلح به نعمت هنر الهی، اندیشه 
وام گرفته از دین و انقالب را در قالب و قاب اثر هنری به جلوه در آورد تا 
سهمی بزرگ در گسترش و تبیین و تثبیت اندیشه ناب عشق فراهم آورد.
ســید مرتضی، به ما در قول و عمل،آموخت که اثر هنری بی بهره از  
رنگ و جالل تعهد به ارزشــهای الهی و خصایص منیر انســانی ،مصداق 
حدیث نفس و سند ابتذال است. چنین اثری انسان ساز نیست و مخاطب 

را از مقام آسمانی اش تنزل می دهد.
او بــا آثار نوشــتاری و تصویری  متعهدانه خــود، به مخاطب درس 
گوهرشناســی می دهد. سلیقه مخاطب را بر می کشد تا شناخت مرز اثر 

نفس پرور و اثر برانگیزنده فطرت الهی میسر شود.
اند.  سید مرتضی در را در زمانه حیات ظاهراش، مظلوم توصیف کرده 

زیرا اذهان مسموم،تاب فهم و تحمل اندیشه های ناب الهی را ندارند.
این ســید مظلوم هیچ گاه آرامش را بر خود نپســندید زیرا به تعبیر 
خودش، »آرمان خواهی مســتلزم صبر بر رنج هاست«! چنین بود که در 
وقت جنگ،دوربین اش را به خط مقدم برد و پس از جنگ نیز به ادامه نبرد 
حق و باطل تاکید کرد و همچنان به دفاع از مرزهای فرهنگی همت نمود!
روز بیستم فروردین سال 72 راوی فتح فرزندان خمینی کبیر، اگرچه 
در پرتو خورشــید شــهادت از میان ما رفت اما اندیشه و آثار او به مثابه  

سرفصل »هنر انقالب اسالمی« نقشی همیشه یافت.
یادش گرامی!

امــام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه اکنون 
کشور نیاز به ایجاد شغل دارد نه اینکه پولی به مردم 
بدهیم تا کاالیی خریداری کنند، تاکید کرد: همه باید 
برای رونق اقتصادی کشور بر محور عدالت، تدبیر و 
جهان بینی حرکت کنیم و فقط منافع ملی را در نظر 

بگیریم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، آیــت اهلل محمد 
امامی کاشــانی در خطبه های نماز جمعــه پایتخت ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رجب و همچنین 20 فروردین ماه 
روز ملی فناوری هســته ای، اظهار داشت: یاد شهید صیاد 
شیرازی و شهدای هسته ای را گرامی می داریم و برای همه 
شهدا در پیشــگاه خداوند متعال طلب مغفرت و علو مقام 

داریم.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر 
اقتصاد مقاومتی، بیان داشــت: رهبر معظم انقالب فرمودند 
توسعه و رونق اقتصادی کشور از اولویت اول برخوردار است، 
این بدان معناســت که اگر ما در موضوع توســعه و رونق 
اقتصادی در کشــور موفق شویم در سایر مسائل فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی هم موفق خواهیم شد.
خطیب موقت نماز جمعه تهــران در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: رهبر معظم انقالب روی این موضوع اصرار 
داشتند که باید در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وارد 
عمل شویم، صحبتی هم که با مسئوالن کشور در روزهای 
اخیر داشــتند بر همین محور استوار بود، فرمودند که همه 
باید برای رونق اقتصادی کشــور به دولت کمک کنند و در 
اقتصاد ظرف یک سال کشور به اهداف ملموسی دست یابد.
آیت اهلل امامی کاشــانی ادامــه داد: طبق فرمایشــات 
رهبــر معظم انقالب، دنیا امروز نهــاد بداخالقی و بد ادایی 
آمریکاست، لذا کســانی که به دنبال آمریکا هستند بدانند 
دشــمن می خواهد نقطه ضعف ملت ایران را پیدا کند و از 
همان ناحیه به ملت ایران فشار بیاورد، این مسئله موضوع 

بسیار مهم و قابل توجهی است.
وی همچنین متذکر شــد: موضوع »اقتصاد مقاومتی« 
بحث فنی و علمی اســت اما نمــاز جمعه محل بحث فنی 
نیست، بلکه دولت و کسانی که می توانند کمک کنند مانند 
مجلس شورای اسالمی باید آن را پیگیری کنند، ولی بنده 
می خواهم درباره فرهنگ اسالم در این زمینه صحبت کنم و 
باید بگویم »اسالم بیکاری را نمی پذیرد«، اسالم معتقد است 

باید اشتغال ایجاد شود.
خطیــب موقت نماز جمعه تهران بــا بیان اینکه طبق 
فرمایشــات مقــام معظم رهبــری اگر واقعاً دنبــال رونق 
اقتصادی برویم، خدا کمک می کند، افزود: در کشــور ایران 
که جوانانش دارای تحصیالت عالیه و دانشــگاهی هستند، 

باید اشتغال های دانش بنیان ایجاد شود.
آیت اهلل امامی کاشانی خاطرنشــان کرد: باید در کشور 
شــغل ایجاد شــود نه اینکه پولی به مردم بدهیم تا بروند 
و کاالیی را خریداری کنند، تجربه نشــان داده هر جا ملت 

ایران حضور یافتند، مشکالت حل شده است.
وی بر همین اســاس تصریح کرد: لذا باید بدانیم ایجاد 
اشــتغال هم حضور ایــن ملت را می طلبــد و می خواهد، 
ســرمایه داران مملکت باید برای رونق اقتصادی کشــور و 
ایجاد اشــتغال ســرمایه گذاری کنند، باید تشکیالتی هم 
برای نظارت بر این امور ایجاد شــود، به خاطر خدا و عزت 
نظام و جمهوری اســالمی همه باید بر محور عدالت، تدبیر 
و جهان بینــی حرکت کنیم و فقط منافــع ملی را در نظر 

بگیریم، امروز این وظیفه و تکلیف ماست.
امضای تفاهم  نامه 1300 میلیارد تومانی 

بنیاد مسکن با چند نهاد دولتی و غیردولتی 
برای احداث مسکن محرومان

به گزارش خبرگزاری فارس،  حجت االسالم محمد علی 
رضایی، قائــم مقام نماینده مقام معظــم رهبری در بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران ابراز داشت: دولت باید در این طرح مشارکت 
کرده و با کمک به بنیاد مســکن بخش اعظمی از مشــکل 
مســکن محرومین را مرتفع کند. کمــا اینکه مقام معظم 
رهبری فرموده اند بنیاد مسکن می تواند به عنوان یک صدقه 
جاریه مطرح باشد، زیرا مشکل مسکن بسیاری از محرومان 

کشور را برطرف کرده است.
وی با اشــاره به اینکه بنیاد مســکن 500 هزار واحد 

آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران:

مردم نیاز به شغل دارند
نه اینکه پولی بدهیم تا كاالیی خریداری كنند

مســکونی برای محرومان جامعه در ســطح کشور ساخته 
اســت،  گفت:  در کل کشور 38 هزار و 131 روستای باالی 
20 خانوار داریم و از طرفی نیز 1300 شهر که حدود هزار 
شهر از این تعداد بنیاد مسکن وارد عمل شده و مسکن های 

مناسب برای محرومان احداث کرده است.
حجت االســالم رضایی با اشــاره به اینکه بنیاد مسکن 
برای مسکن روستائیان نیز برنامه داشته است، بیان داشت:  
در حــال حاضر یک میلیون و 849 روســتا مســکن های 
محرومانش بهســازی شــده و مابقی این روستاها نیز قرار 

است به مرور زمان بهسازی شوند.
قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن 
با اشاره به اینکه در روستاهای زیر 25 هزار نفر نیز تا کنون 
105 هزار و 603 ســند صادر شده است،  ابراز داشت: بنیاد 
مســکن در ساخت مسکن مهر در شــهرهای زیر 25 هزار 
نفر نیز موفق بوده و تا کنون مشکل چندانی در این زمینه 

نداشته است.
وی با اشاره به تفاهم نامه بنیاد برکت و همچنین منطقه 
آزاد اروند، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت:  به عنوان 
نمونه بنیاد برکت قول ساخت 4 هزار واحد مسکونی،  منطقه 
آزاد اروند 2200 واحد و ســازمان بهزیستی قول داده است 

برای خانواده  های بیشــتر از دو معلول مسکن مناسب تهیه 
کند.

حجت االسالم رضایی در پایان با اشاره به دو درخواست 
از ملت و دولت، بیان داشت:  اوالً از مردم تقاضا می کنیم که 
کمک به حســاب 100 امام خمینی را فراموش نکنند زیرا 
توانسته اســت موجب برکت بسیار زیادی در سطح کشور 

شود.
وی با اشــاره به درخواســتش از دولت گفت:  دولت و 
بانک ها نیز می توانند با در اختیار گذاشتن امکانات و اعتبار 
مناســب به ما در زمینه رفــع محرومیت زدایی کمک ویژه 

کند.

60 درصد منابع بانک ها صرف امور غیرتولیدی 
می شود

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ایروانی، وزیر 
اســبق اقتصاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران با اشاره به راه اندازی صندوق توسعه ملی، گفت: این 
صندوق راه اندازی شد تا بخشــی از درآمد نفت را در خود 
نگه داشته و سال به سال به آن اضافه شود تا بتواند بودجه 

مناسبی برای کمک به تولید ملی داشته باشیم.

وی با تأکید بــر مردمی کردن اقتصاد، بیان داشــت: 
مهمترین بحث در اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اســت و 

اهمیت بسیار ویژه ای دارد.
ایروانی ابراز داشــت: شفافیت و ســالمت اقتصادی و 
مبارزه با فســاد از جمله سیاســت های صحیح برای بهبود 

شرایط تولید ملی است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به جمله 
مقام معظم رهبری، گفت: ایشان زمانی به من فرمودند که 
اعتقاد من به مبارزه با فساد مثل اعتقاد به دین اسالم است، 
بنابرایــن باید همان طور که مقام معظــم رهبری نیز بارها 
اشــاره کرده اند بحث مبارزه با فســاد و شفافیت و سالمت 

اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
ایروانی گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی و 10 مؤلفه 
اصلی آن اگر اجرایی شود می تواند منجر به رشد و شکوفایی 
اقتصاد ملی شود به همین دلیل در کنار برنامه ریزی صحیح 
باید انتظارات درســتی نیز از سیســتم بانکی داشت و باید 
سیســتم بانکی عملکــردش را اصالح کنــد و طبق قانون 

عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت خود را در پیش گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد از منابع بانک ها 
صرف امور غیرتولیدی می شــود در صورتی که باید بانک ها 
متناسب با فعالیت های اقتصادی تسهیالت خود را پرداخت 
کرده و سود دریافت کند و این گونه که اکنون بانک ها قبل 
از پرداخت تسهیالت سود می گیرند با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در تضاد اســت و تداوم وضع موجود نمی تواند به 

تولید ملی و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی کمک کند.
وزیر اســبق اقتصاد با اشــاره به اســتفاده از ظرفیت 
کامــل کارآفرینان کشــور، گفت: در کشــورهای مختلف 
صندوق هایــی از جمله صندوق جســورانه وجود دارد که 
ریســک پذیرند و این صندوق ها می تواند به تبدیل ایده به 
فناوری کمک کند، در صورتی که بانک ها حاضر نیســتند 

ریسک پذیر باشند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در 
زمینه سیاســت های تجاری باید به صــورت ملموس برای 
صادرکنندگان ما قابل درک باشد که این سیاست ها تغییر 
پیدا کرده و حتی در جاهای بسیاری باید تعرفه های وارداتی 
افزایش پیدا کند، تا کمک شــایانی به تولید داخل شود که 
حتی کشــورهای پیشرفته مانند آلمان نیز این کار را انجام 

داده اند.
ایروانی گفت: مهمترین بحث در مبارزه با خام فروشــی 
نیــز توجه به تولید داخل و زنجیره ارزش تولید اســت که 
مصداق بارز آن محصوالت پتروشــیمی اســت که در حال 
حاضر نیز پتروشــیمی ما خام فروش اســت و برای آن باید 
برنامه ریــزی کرد تا محصول نهایی پتروشــیمی در داخل 
تولید و ســپس آن را صادر کنیم که از ســود دهی چندین 

برابری برخوردار خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: کشــوری که تکنولوژی هسته ای 
دارد قطعاً می تواند کاالی ایرانی با کیفیت نیز تولید کند زیرا 
همه می دانیم که انرژی هســته ای یکی از پیشرفته ترین و 
پیچیده ترین تکنولوژی های جهان است، بنابراین باید گفت 

چون که صد آمد 90 هم پیش ماست.

به گزارش خبرگزاری میزان، نمازگزاران تهرانی 
همزمان با روز ملی فناوری هســته ای پس از اقامه 
نماز جمعه با در دســت داشــتن پالکاردهایی با 
مضامین انرژی هسته ای حق مسلم ایران، از محل 

دانشگاه تهران تا میدان انقالب راهپیمایی کردند.
همچنین راهپیمایان با ســردادن شعارهای مرگ بر 

آمریــکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آل ســعود، این همه 
لشکر آمده به عشق رهبر آمده، رهبر اگر فرمان دهد جان 
را فدایش می کنیم، هیهات من الذله، نه سازش نه تسلیم 
نبرد با آمریکا روز ملی فناروری هســته ای و ایســتادگی 
ملــت قهرمان ایــران برابــر زورگویی های دشــمنان را 

گرامی داشتند.

راهپیمایی نمازگزاران تهرانی 
همزمان با روز ملی فناوری هسته ای 

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم بــا بیان اینکه مذاکره با آمریکا 
پیش از دولت یازدهم هم وجود داشته است گفت:  
با دشمنان  اما مذاکره  برای مذاکره نیست  منعی 

قسم خورده نفعی برای ملت نخواهد داشت.
حجت االسالم والمســلمین سیدمحمد سعیدی در 
خطبه های نماز جمعــه قم که در مصالی قدس برگزار 
شد افزود: در مسئله برجام نیز بدعهدی آمریکا غیر قابل 
کتمان اســت و تا امروز اتفاق جدی برای رفع تحریم ها 

صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: تحریم ها رفع نشده و قراردادهای 
ســفرها نیز همچنان روی کاغذ مانده اســت. اگرچه از 
تالش مســئوالن تقدیــر می کنیم اما اعتمــاد نابجا به 
دشــمن موجب آسیب رســاندن و متضرر شدن مردم 

خواهد شد.
متولی آســتان مقدســه کریمه اهل بیت)س( با 
اشــاره به حمایت های رهبر معظم انقالب از اقدام و 
طرح های مســئولین در جهت رفع مشکالت کشور 
تصریح کرد: مسئوالن با داشــتن حمایت رهبری و 
مردم نیازی به توجه بــه بیگانگان ندارند و قادرند با 
داشته های خودمان یک زندگی راحت و سعادتمندانه 

برای مردم رقم بزنند.
خطیب جمعه قم با اشاره به تهدیدهای کاندیداهای 
ریاســت جمهوری آمریکا فارغ از جناح و حزب هایشان 
علیه برجام و جمهوری اســالمی ایــران گفت: آنها در 
ضدیت با اســالم و ایران هیچ اختالفی ندارند لذا ما نیز 
نباید در خصم بودن آنها تردید کنیم. وی به مقاومت 8 
ساله ملت در برابر تهاجم رژیم بعثی عراق به نمایندگی 

از جبهه استکبار اظهار داشت: آن مقاومت مظلومانه و در 
غربت عنایت ها و تفضالت الهی را در پی داشت و امروز 

اثری از صدام و قدرت پوشالی آمریکا نیست.
ســعیدی با اشاره به اظهارات بوش رئیس جمهور 
سابق آمریکا که گفته بود جنگ و ناامنی را به وسط 
ایران خواهیم کشــاند، گفت: امــروز ایران امن ترین 
کشور جهان، آنهم در وســط ناامن ترین منطقه دنیا 

است.
وی راهــکار برطرف  کردن مشــکالت را مقاومت 
عنوان کرد و افزود: با وجود مقاومت و ایستادگی و تکیه 
بر توانایی های داخل، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

امام جمعه قم در آغاز خطبه ها ضمن تقدیر از نهادها 
و دستگاه هایی که در ایمن سازی و آماده سازی مصالی 
قدس قم ســهیم بوده اند، گفت: این مصال در مکانی با 

رعایت کامل مسائل شرعی بنا شده است.
بازگشایی مصالی نماز جمعه قم

آئین بازگشــایی مصالی نماز جمعــه قم پس از 9 
سال با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن، همچنین 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در محل 

مصالی قدس برگزار شد.
در حاشــیه این مراسم رئیس شــورای ائمه جمعه 
اســتان قم درباره علت عدم برگــزاری نماز جمعه در 
مصالی قدس گفت: در این مصال 19 ســال نمازجمعه 
اقامه می شــد اما پس از زلزله بم تصمیم به مقاوم سازی 
مصالی قدس گرفته شــد. وی افــزود: اکنون مصالی 
نمــاز جمعه قم در برابر زلزله ای به قدرت 9/5 ریشــتر 
مقاوم سازی شده و دیروز پس از 9 سال در آن نمازجمعه 

اقامه شد و رسما مورد بازگشایی قرار گرفت.
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امام جمعه قم:

مذاكره با آمریکا هیچ نفعی برای ملت نخواهد داشت

وزیر امور خارجه کشــورمان در سفر به باکو 
تاکید کرد: امیدواریم آتش بس قره باغ ادامه پیدا 

کند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان در 
دومین نشست سه جانبه  در سال جدید با همتایان خود 
در منطقه، بعدازظهر روز چهارشــنبه 18 فروردین ماه 
برای شرکت در نخستین نشست ســه جانبه با وزرای 

خارجه روسیه و آذربایجان از رامسر راهی باکو شد.
وی روز سه شنبه 17 فروردین ماه نیز در چهارمین 
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری 
آذربایجان در شــهر رامسر حضور یافت و ضمن رایزنی 
دوجانبه با همتایان خود در این نشست که با تنش بین 

باکو و ایروان درباره قره باغ همزمان بود، شرکت کرد.
»محسن  پاک آیین« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در باکو پیش از این در گفت وگویی از برگزاری نشســت 
سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان خبر داد و برگزاری 
آن را نشانگر اراده سه کشور برای یافتن بسترهای جدید 
همکاری به خصوص در حوزه هــای ترانزیت، تجارت و 
انــرژی و همچنین ایفای نقش برای حفظ صلح و ثبات 

در منطقه عنوان کرد.
اولین برنامه ظریف در سفر به باکو، دیدار و گفت وگو 
با هموطنان ایرانی مقیم در جمهوری آذربایجان بود. او 
در هتل محل اقامت خود و در ضیافت شــام با ایرانیان 

مقیم به گفت وگو پرداخت.
در ایــن نشســت کــه »حســین جابری انصاری« 
ســخنگوی وزارت خارجه و »ابراهیم رحیم پور« معاون 
آســیا و اقیانوســیه وزیر خارجه نیز حضور داشــتند، 
»پاک آیین« ســفیر ایران در باکو گزارشــی از وضعیت 

در باکو انجام شد

رایزنی ظریف با همتایان روس و آذری برای حل مناقشه قره باغ

ایرانیان در این کشــور و سطح روابط ایران و آذربایجان 
در زمینه های مختلف ارائه کرد.

رئیس دســتگاه دیپلماسی دومین روز از سفر خود 
به جمهــوری آذربایجان را با صبحانــه کاری به همراه 
»ســرگئی الوروف« و »المار محمد یــاروف« همتایان 

روس و آذربایجانی خود آغاز کرد.
دیدار ظریف با علی اف

ظریــف همچنین در حاشــیه نخســتین اجالس 
ســه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه در 

باکو، با »الهام علــی اف« رئیس جمهور آذربایجان دیدار 
و در خصوص روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای 

گفت وگو کرد.
دو طــرف در ایــن دیدار بر گســترش همکاری ها 
در ســازمان های بین المللی و در حوزه های سیاســی و 
اقتصادی از جمله در زمینه ســرمایه گذاری، توریسم و 
حمل و نقل و همچنین مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

بــه گزارش فــارس، وزیر امور خارجه در حاشــیه 
این اجــالس دیدار دوجانبه ای نیز با ســرگئی الوروف 

همتای روس خود داشــت و در این دیدار ضمن تاکید 
بر گســترش همکاری های دوجانبه، الوروف بار دیگر بر 
حمایت کشــورش از عضویت کامل ایران در ســازمان 
شــانگهای تاکید کرد و از صدور دستور رفع تحریم های 

بانکی علیه ایران توسط پوتین خبر داد.
ظریــف نیز در این دیدار با اشــاره بــه روابط رو به 
گسترش ایران و روسیه، بر ضرورت افزایش همکاری های 

بانکی و کنسولی برای تسهیل همکاری ها تاکید کرد.
به گزارش فارس، وزیــر خارجه ایران همچنین در 
نشست سه جانبه با حضور همتایان روس و آذربایجانی 
خود شــرکت و ضمن ابراز خرسندی از اعالم آتش بس 
بین باکو و ایروان نســبت به حل و فصل مسالمت آمیز 

مناقشه قره باغ ابراز امیدواری کرد.
به گــزارش فارس، وزیــر امور خارجه کشــورمان 
روز سه شــنبه 17 فروردین نیز در شهر رامسر میزبان 
چهارمین نشســت ســه جانبه وزرای خارجــه ایران، 
جمهــوری آذربایجان و ترکیه بــود و طرفین به مدت 
یک ساعت و نیم به گفت وگو درباره موضوعات مختلف 

سه جانبه و تحوالت منطقه پرداختند.
ظریف همچنین به طور جداگانه با همتایان ترک و 
آذری خود دیدار و در خصوص مسائل مختلف دوجانبه 

به گفت وگو پرداخت.
در پایان نشســت سه جانبه، بیانیه ای صادر شد و بر 
تقویت همکاری ها در چارچوب سازمان های منطقه ای از 
جمله سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری 

اسالمی تأکید شد.
ظریف همچنین در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم 

آتش بس ایجاد شده ادامه پیدا کند.
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