
نوای دلنشین سحرگاهی غروب کرد
بِاَبْهاُه،  بَهآئِک  ِمْن  اَْسَئُلک  اِنّى   »اَلّلُهَمّ 
، اَلّلُهَمّ اِنّى  اَْسَئُلک بَِبهآئِک  َوکُلّ بَهآئِک بَِهٌىّ
کِلِّه، اَلّلُهَمّ اِنّى  اَْسَئُلک ِمنْ  َجمالِک بِاَْجَمِلِه 

َوکُلّ َجمالِک َجميٌل...« 
همین چند جمله دعا کافی اســت تا ما را 
ببرد به حال و هوای ســحرهای ماه خدا، همان 
ســحرهایی که صدای رادیــوی قدیمی پدر با 
دعای ســحر بلند می شد و ما بیدار می شدیم تا 
دوباره مهمان خدا شــویم. هر نیمه شب نوای دلنشین و حزین سحر پر پرواز دلمان 
را گــره می زد به بال های کبوتران نجف و از خانــه موالیمان علی پرواز می کردیم تا 

آسمان هفتم خدا!
نمی دانم بیرون از ایران این چنین اســت یا نه، ولی برای ما ایرانی های روزه دار، 
همیشه ســحرهای ماه رمضان گره خورده اســت به »اَللُّهَمّ اِنّی  اَْسَئُلک ِمْن بَهآئِک 
بِاَبْهاُه...« با نوای دلنشین سید قاسم موسوی قهار، عاشق دلسوخته ای که حاال غروب 
غم انگیزش را به تماشا نشسته ایم و به سحرهای ماه رمضان های بدون او فکر می کنیم. 
موســوی قهار صدا و هنرش را به خدمت دین آسمانی و رحمانی درآورد و اینک در 
آنسوی حیات زمینی، سالم ها و صلوات های ما را پذیراست. چه بسا خداجویانی که با 
نوای این مداح مخلص، حالوت حال و هوای رمضانی و اوج تسلیم به پروردگار مهربان 
را چشیدند و تجربه کردند. و چه بسا روزه دارانی که با هنر وی در قاب ترنم دلدادگی 
و شمیم معنوی دعای سحر، ژرفای معرفت یافتند.                  یاد استاد گرامى!

اخبار کشور

رسوایى تازه برای بيانيه نویسان سينمایى
ضد انقالب فراری هم بیانیه را امضاء نکرد!

پرویــز صیاد، ضد انقالب هتاک و فــراری مقیم آمریکا در گفت و گویی با 
تلویزیون صدای آمریکا VOA، اظهار داشت که نویسندگان بیانیه موسوم به 
200 نفر سینماگر، برای امضاء به سراغ او هم رفته بودند اما وی به دالئلی از 

امضای بیانیه یاد شده خودداری کرده است!
صیاد گفت که وی در مقابل درخواســت و خواهش طراحان بیانیه فوق، 
متذکر شده که او حدود 37 سال است دیگر فیلمی نساخته و قاعدتا نمی تواند 
در زمره فیلمســازانی قــرار گیرد که فیلم می ســازند و دغدغه های صنفی و 

سیاسی داشته و بیانیه فوق را امضاء کرده اند.
ایــن اظهار نظر پرویــز صیاد از یک طرف نشــانگر مقاصــد ضدایرانی 
بیانیه نویســان است که برای امضای بیانیه شان، حتی به پای یک ضد انقالب 
گستاخ و توهین کننده به ارزش های دینی و ملی هم افتاده اند، درحالی که وی 
اساسا در سینمای پس از انقالب و در شرایط مورد نظر ایشان، حضور نداشته 

و همان اوایل پیروزی انقالب از ایران فرار کرده است! 
حرف های صیاد از طرف دیگر تمســخر امضای کسانی است که در طی 
همین مدت در خارج کشور به سر برده و هیچ ارتباطی به سینمای ایران ندارند 
و یا افرادی که اساســا در عمرشان حتی به اندازه یک فریم هم فیلم نساخته 
و یا با فرآیند تولید آن ارتباطی نداشــته اند که تعداد کثیری از امضاکنندگان 

بیانیه فوق را شامل می شد!
یادکردی از شاعر انقالبی »خلیل عمرانی«

در ســالروز درگذشت شاعر انقالبی، زنده یاد خلیل عمرانی)پژمان دیری( 
سومین کتاب »فصل پژمان« رونمایی خواهد شد.

دکتر منوچهر علی پور، در گفت وگو با کیهان، پیرامون این کتاب گفت: در 
هفتمین سالروز درگذشت زنده یاد خلیل عمرانی این شاعر انقالبی، شاعران و 
شــاگردان وی ضمن گرامیداشت یاد او از کتاب فصل پژمان رونمایی خواهند 

کرد.
وی افزود: »فصل پژمان« نام مجموعه ای است که تاکنون سه جلد از آن 
منتشــر شده اســت. در این کتاب  مقاالتی دربارة این شاعر و ادبیات فارسی 

گردآمده است.
گفتنی اســت این کتاب امروز ســاعت 15 در تاالر امیرحسین فردی در 

حوزه هنری رونمایی خواهد شد.
هفتادوششمین شماره 

ماهنامه فرهنگی حلقه وصل منتشر شد
ماهنامــه  شــماره  هفتادو ششــمین 
فرهنگی-تشــکیالتی حلقه وصل با محوریت 
بررسی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی منتشر 

شد. 
این شماره از نشریه، در قالب یادداشت 
و مصاحبه با کارشناسان عرصه های مختلف، 
اساســا به این ســؤال پاســخ داده است که 
جبهه فرهنگی انقالب اســالمی برای محقق 
کردن بیانیــه گام دوم چگونه باید نیروهای 
جبهه فرهنگی را منســجم کــرده و اقدام 

به جبهه ســازی کند. شــماره 7۶ نشــریه حلقه وصل با آثار و گفتارهایی از 
آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری، حجت االســالم عبدالحسین خسروپناه، 
حجت االســالم حمیدرضا مهدوی ارفع، حجت اهلل عبدالملکی، حسین یکتا و 

صاحب نظران دیگر این حوزه منتشر شده است.
سلبریتی های داخلی یاد بگیرند!

ویل اســمیت، بازیگر مشــهور فیلم های هالیوود با دعوت از مردم برای 
همــدردی بــا بی خانمان ها، همراه صدها تن دیگر با شــال و کاله و پتو گرد 
هم آمده و یک شب سرد نیویورک را در میدان تایمز این شهر به سر آوردند.

این حرکت اجتماعی بــه دنبال کمپینی بود که این بازیگر معروف برای 
مبارزه با معضــل بی خانمانی در نیویورک به راه انداخت تا بدین ترتیب برای 
مبــارزه با معضلی که ســازمان دهندگان این برنامه آن را »میزان بی ســابقه 

بی خانمانی در سطح جهان« نامیده اند هم پول جمع کنند.
ویل اســمیت که در سال 200۶ در فیلم »در جست وجوی خوشبختی« 
نقــش بی خانمانی را بــازی کرد که ناچار بود همراه پســر خردســالش در 
خیابان های سانفرانسیسکو زندگی کند، خود در این جمع حضور داشت و رو 
بــه حضار گفت که بازی در آن فیلــم ، برای او »تجربه ای بود که زندگیش را 

عوض کرد« و به او فرصت داد تا بدبختی فقر را درک کند.
همزمان با برنامه ویل اسمیت، قرار بود تا هلن میرن دیگر بازیگر معروف 
برنده جایزه اســکار نیز در میدان »ترافالگار« لندن در برنامه ای مشابه شرکت 
کرده و ضمن سر کردن شبی سرد در خیابان های لندن، برای حاضرین داستان 

خوانده و کمک های حاصله را صرف بی خانمان های انگلیس کنند.
حاال بد نیست ســلبریتی های ایران که کورکورانه به تقلید محض از آن 
ســوی آب ها  می پردازند، الاقل این صفت برخــی از آنها را نیز بیاموزند و به 
جای دغدغه فرستادن 10 هزار دالر ماهانه برای فرزندشان در آمریکا یا نگرانی 
از اضافه شــدن عوارض خروج از کشــور در فرودگاه و یا به سینه زدن سنگ 
آشوبگران و اغتشاشگران طبق رهنمودهای رسانه های بیگانه و یا... کمی به فکر 
مشکالت واقعی اجتماعی و اقتصادی مردم خود بوده و اندکی از دستمزدهای 
میلیــاردی و پول های نجومی بادآورده خود را به این راه اختصاص داده یا اگر 
بــرای همدردی با مردم، عملی انجام نمی دهنــد، نمک هم به زخم های آنها 
نپاشند. باالخره این پول های بی زبانی را که صرف مثال موج سواری در سواحل 
سانتامونیکا می کنند یا در رستوران های آنچنانی خوشگذرانی می کنند و یا در 
کشتی های تفریحی ولنتاین را جشن می گیرند، از جیب و کیسه همین مردم 

بابت فیلم های سخیف و مبتذل آنها به دست آمده است.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل بهجت)ره(: عالج ما اصالح نفس اســت در همه 
مراحــل و از این مســتغنی نخواهیم بود و بدون آن، کار ما 

تمام نخواهد شد.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

سیمای کارگزاران دولت اسالمی
امام علی)ع( به مالک اشــتر نخعــی: )ای مالک!( »کارگزاران 

دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا و از خاندان های پاکیزه و 

با تقوی، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن. زیرا 

اخالق آنان گرامی تر، و آبرویشــان محفوظ تر، و طمع ورزی شــان 

کمتر، و آینده نگری آنان بیشتر است«      نهج البالغه- نامه 53

سربلندی مردم و مرجعیت
و دستان خالی استکبار در عراق

در هفته های اخیر عراق یکی از خبرســازترین کشــورهای منطقه بود و 
بحران های متعددی را از ســر گذراند و البته تجربیــات گران بهایی را نیز به 

دست آورد.
در ابتدا با نام اعتراضات مسالمت آمیز مردمی به وضعیت معیشتی شروع 
شــد و همراه با مدیریت مستقیم سفارت آمریکا در بغداد و پول های سعودی 
و اماراتی عده ای از اراذل و اوباش از جمله پســمانده های داعش و حزب بعث 
را به کار گرفتند تا بتوانند بر موج اعتراضات مسالمت آمیز مردمی سوار شوند 
و شــهرهای مهم و مذهبی همچون نجف اشرف به عنوان پایگاه مهم تشیع در 
جهان اســالم و سپس کربال و بصره و ناصریه و بغداد و کم کم سراسر عراق را 

با خود همراه کنند.
 ابتدا از تعرض به کنسولگری کشــورمان در کربال و سپس نجف اشرف آغاز 
شــد و تا تعرض به بیت و مقبره آیت اهلل حکیم و خانــدان صدر ادامه پیدا کرد، 
غافل از اینکه مردم عراق با الگو پذیری از ایران اســالمی و با توجه کامل به پیام 
مرجعیت عالی این کشور نه تنها دست دشمنان و اراذل اجاره ای را خیلی سریع تر 
از آنچه که فکرش را می کردند خوانده بلکه از پنجشنبه گذشته تاکنون با تظاهرات 
گسترده در بغداد و بصره و تمامی شهرهای به آشوب کشیده شده، به حمایت از 
مرجعیــت دینی و تاکید بر یکپارچگی عراق به میدان آمدند و تمامی برنامه های 
اســتکبار جهانی و همه دالرهای ســعودی و اماراتی را بر باد دادند، تا جایی که 
دوســتان خدمتگزار به حرمین شــریفین علوی و حسینی )ع( اذعان دارند که در 
هیچ برهه ای از زمان ســفیران آمریکا و ســعودی در بغداد تا این حد در حیرت و 
سردرگمی و مات و مبهوتی به سرنبرده اند. گویا حساب هر نوع اقدامی را از پیش 
تعییــن کرده بودند اال حضور ناگهانــی و یکپارچه مردم به صورت خودجوش در 
سراسر شهرهای به آشوب کشیده شده! چیزی که از همه بیشتر عوامل پشت پرده 
را ســرخورده و کامال ناامید کرد این بود که در تمام راهپیمایی های یکپارچه این 
روزها در عراق نه تنها یک شــعار علیه جمهوری اسالمی سرداده نشد بلکه مردم 
شــرکت کننده در این راهپیمایی ها در گفت وگــو با خبرنگاران، مردم و حاکمیت 
ایران اســالمی را دوســت و برادر خود اعالم کردند و این حرکت نشان داد مردم 
عراق در شــعارهایی که روزهای قبل علیه کشورمان در برخی نقاط عراق توسط 
اراذل اجاره ای سرداده شده به هیچ عنوان نقشی نداشتند و عوامل پشت پرده آن 
را مدیریــت و هدایت می کردند، چرا که اگر غیر از این بود در این راهپیمایی های 
اخیر که شعارهای مردم کال علیه آمریکا و سعودی بود شعاری هم علیه کشورمان 
سرداده می شد، در حالی که چنین نشد. مردم عراق، ایران اسالمی را دوست و یار 

دلسوز خود خصوصا در شرایط و موقعیت های سخت می پندارند.
ســفارتخانه های آمریکا و ســعودی و دیگــر هم پیمانانشــان گویا فکر 
نمی کردند مردم متدین عراق هم این روزها با الگو پذیری از حوادث مشابه در 
ایران اســالمی همچون 9 دی، ناگهان به خروش بیایند و بهار اسالمی را علیه 
فتنه گران و عوامل پیدا و پنهان آن رقم بزنند و خط بطالنی بر آنچه که در این 

روزها برآنان گذشته بکشند.
»شــیخ عبدالمهــدی کربالیــی« تولیــت آســتان قــدس حســینی 
حــرم مطهــر امــام حســین علیه الســالم در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
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آیت اهلل سیستانی، با صراحت اعالم کرد: »بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین 
کشــور نشســته اند و به دنبال بهره برداری از مطالبات اصالحات جهت تحقق 
اهداف مشــخصی که باعث تضعیف منافع ملت عراق می شــود و با ارزش های 
اساسی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم.... پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام 
به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود برای حفظ امنیت 
به بهترین وجه، یک وظیفه همگانی است و حضور این عزیزان برای جلوگیری 

از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.«
این هشــدار رسمی مرجعیت عالی عراق که روز جمعه گذشته از تریبون 
نماز جمعه کربال و از حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم ابالغ 
شد و یکی از صریح ترین پیام ها و بیانیه هایی است که خطاب به مردم و تذکری 
جدی به دشمنان عراق صادر شده اســت، در بین مردم عراق بازتاب فراوانی 

داشت و بر این همبستگی و یکدلی مردم ُمهر تایید زد.
اما جالب تر اینکه خبر می رسد در کنار حضور گسترده مردم در خیابان های 
عراق در حمایت از مرجعیت و تمامیت ارضی کشورشان، اقدام دیگری در عراق 
شــکل گرفته که دقیقا برخالف میل دشمنان این کشور است و آن این است 
که بخش پروژه های استراتژیک حرم مطهر امام حسین علیه السالم از احداث 
مجتمع های مسکونی برای خانواده های شهدای حشدالشعبی خبر می دهد. این 
پروژه در جاده ارتباطی بین استان کربال و نجف اشرف واقع شده است و قطعا 

خاری بر چشم دشمنان عراق خواهد بود.
»مهندس حســام تمیمی«، مدیر این پروژه می گوید: ساخت و واگذاری 
این مجتمع ها که با دستور نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربالیی 
انجام می شــود با هدف تقدیر از خانواده های شهدا و تجلیل از فداکاری شهدا 
که برای حفظ این کشور و مقدسات آن به دفاع برخاسته اند صورت می گیرد.

گفته می شــود این پروژه در زمینی به مســاحت ده هکتار در حال انجام 
است و شامل 31۶ واحد مسکونی است و قرار است برای رفاه بیشتر ساکنان، 
ســایر امکانات همچون مدرســه، مســجد، مهد کودک، بازار، پارک و اماکن 

تفریحی دیگری نیز ساخته شود.
به حول و قوه الهی با مشــخص شــدن نخست وزیر در روزهای آینده این 
امید وجود دارد که با در پیش گرفتن راه عمران و بازســازی عراق ســاخت و 
ســاز برای خانواده های شهدای حشدالشــعبی، به رسمیت هرچه تمام تر این 
نیــروی مردمی و جان برکف عراقی منجر شــود. عراق بــه یاری خداوند و با 
تداوم بصیرت گرایی مردم آن، قطعا آینده ای روشن خواهد داشت و توطئه های 
دشــمنان این کشــور همگی برباد خواهد رفت. مردم عراق این بار بیدارتر و 
هوشــیارتر از همیشه دست دشــمن را خوانده اند، اما شیطان بزرگ چون در 
اهــداف و برنامه های این روزهای خود ناکام مانده اســت به تحریم و تهدید و 
حتی ترور برخی مقامات عراقی روی آورده است. ایستادگی و همبستگی مردم 
عراق قطعا می تواند این ترفند آمریکا را نیز با بن بســت روبرو کند، مردم عراق 
با تمســک به ســیره ائمه و اولیای الهی مدفون در این سرزمین و با توکل به 
خداوند متعال، و در سایه راهنمایی های مرجعیت عالی تشیع می تواند از این 

اِحِمیَن« مرحله نیز عبور کند »َفاهلَلّ َخْیٌر حافِظاً َو ُهَو أَْرَحُم الَرّ
 ایرج نظافتى

نگاه

سرویس ادب و هنر-
پروژه  بزرگ ترین  موســى)ع(  حضرت  سریال 
قرآنى صداوسيما، به کارگردانى جمال شورجه پس از 
پشت سر گذاشتن فراز و نشيب های فراوان باالخره 

وارد مرحله پيش توليد شد.
شــاید پس از موفقیت های کم نظیر ســریال »یوسف 
پیامبــر)ع(« به کارگردانی مرحوم فرج اهلل سلحشــور و به 
ویژه استقبال خیره کننده از این أثر در برخی از کشورهای 
جهان، کمتر کسی فکرش را می کرد که سریال بعدی وی 
با مشکالتی مواجه شود؛ اما مسائل مالی که مهم ترین منشأ 
آن نیز عــدم پرداخت کافی بودجه مصوب صداوســیما از 
سوی دولت است، باعث شد تا سلحشور نتواند این سریال را 

به مرحله تولید برساند.
اولین بار، حدود 9 سال قبل، یعنی سال 1389 بود که 
فرج اهلل سلحشور از ساخت سریالی درباره حضرت موسی)ع( 
خبر داد. ســریالی که به گفته سلحشــور، بنا بود به یکی 
از عظیم ترین آثار تاریخ ســینما و تلویزیون تبدیل شود و 
مطابــق با متن قرآن کریم، زندگی ایــن پیامبر الهی را به 
تصویر بکشد. سلحشور همچنین به کیهان گفته بود: »این 
ســریال چهار هزار ســال تاریخ ننگین بنی اسرائیل را افشا 
می کند و مبارزه ای است با جنایات صهیونیست  ها و دفاعی 

است از خون مردم مظلوم غزه.«
کار تحقیق و پژوهش و نگارش فیلمنامه این ســریال 

با حضور 23 نفر از علما، اســتادان علوم قرآنی، محققان و 
کارشناسان و متخصصان ادبیات نمایشی در طی چهار سال 
و نیم انجام شد. سلحشور از اوایل سال 1393 آماده بود تا 
فیلمنامه را جلوی دوربین ببرد. اما مشکالت مالی سازمان 
صداوســیما مانع وی شــد. طوری که مرحوم سلحشور در 
همان دوران، مشــارکت مردمی را به عنــوان راه حل این 
مشکل برگزید. وی در گفت وگویی با کیهان اعالم کرده بود: 
من جز مردم، کسی را نمی شناسم که به این کارهای قرآنی 
عالقه داشته باشد. اگر مردم مرا خادم خود می دانند کمک 
کنند تا سریال حضرت موسی)ع( را بسازم. دلم می خواهد 
شماره حسابی در اختیار مردم بگذارم و بخواهم برای سریال 

هر چقدر می توانند کمک کنند!
با این حال، سلحشور به خاطر ابتال به بیماری سرطان 
ریه بستری شــد و متأسفانه هشتم اسفند سال 1394 دار 
فانی را وداع گفت. اما این پایان کار ســریال »موسی)ع(« 
نبود. چراکه حدود یک ماه پس از درگذشــت سلحشــور، 
جانشین وی مشخص شد. فروردین سال 95 بود که رئیس  
وقت مرکز گســترش فیلمنامه نویسی صدا و سیما به طور 

رســمی اعالم کرد که »جمال شــورجه« کارگردان پروژه 
حضرت موســی)ع( شده است. جمال شــورجه، کارگردان 
باســابقه ســینمای انقــالب و دفاع مقدس اســت که در 
تولید ســریال »یوسف پیامبر)ع(« نیز مشاور سلحشور بود 
و خانواده مرحوم سلحشــور نیز وی را میراث دار پدرشــان 

معرفی کردند.
با این حال شورجه نیز برای تولید این سریال با همان 
موانع قبلی مواجه بود. وی خرداد ســال 9۶ در گفت وگو با 
کیهان گفته بود که دســتانی در کار اســت تا این سریال 

تولید نشود.
با این حال، حمایت مدیران ارشد صداوسیما و معاونت 
ســیما، پایانبخش این مشکالت شــد. مرتضی میرباقری، 
معاون سیما آذر ســال 9۶ از قرار گرفتن تولید دو سریال 
فاخر »سلمان فارســی« و »حضرت موسی)ع(« در اولویت 
تلویزیون خبر داد. وی همچنین بهمن ســال 97 بار دیگر 
بر تولید این ســریال تأکید کرد و گفت کــه کارگردان و 
تهیه کننده ســریال حضرت موســی)ع( در پی لوکیشن و 

برنامه ریزی های الزم برای پیشروی این پروژه هستند.

اما متأسفانه دومین کارگردان سریال حضرت موسی)ع( 
نیز اوایل سال 98 به خاطر سکته مغزی بستری شد و این 
مســئله موجب تاخیر در تولید این ســریال شد. از همان 
موقع، بار دیگر بدخواهان این پروژه دســت به کار شدند و 
بیماری شورجه را بهانه جلوگیری از ساخت این سریال قرار 
دادند. با این حال، این بار عبدالعلی علی عســگری، رئیس  
سازمان صداوسیما به طور رسمی از جمال شورجه و پروژه 

حضرت موسی)ع( حمایت کرد.
تا اینکه پس از بهبودی نســبی جمال شورجه، سریال 
»حضرت موســی )ع(« در شب والدت حضرت امام حسن 
عسکری)ع( با حضور برخی از دســت اندرکاران این پروژه 
و خادمــان حرم حضرت عبدالعظیم حســنی رســماً وارد 

پیش تولید شد.
شــورجه در این مراسم اظهار داشت: امیدوارم این پروژه 
به سالمتی شروع و به احسن وجه تمام شود و بتواند به طور 
گسترده ای به جهان اسالم و دنیا عرضه گردد. امیدوارم سریال 

»حضرت موسی)ع(« باعث وحدت بین ادیان الهی شود.
این ســینماگر در ادامه یادآور شــد: خداوند زنده یاد 
فرج اهلل سلحشــور را رحمت کند که قضیــه تولید چنین 
ســریال عظیمی را کلید زد و بعد از درگذشت ایشان ادامه 
این مسیر به این جمع سپرده شــد و من امیدوارم بنده و 
یکایک عزیزانی که قرار است در این سریال کار کنند لیاقت 

به سرانجام رساندن آن را داشته باشیم.

سریال عظیم و فاخر »حضرت موسی)ع(«
 به مرحله پیش تولید رسید

احیای کارخانه بزرگ نساجی 
توسط بنیاد برکت

خط توليد شرکت نساجى مازندران توسط ستاد اجرایى فرمان امام 
پس از چهار سال وقفه با حضور محمدمخبر رئيس ستاد اجرایى فرمان امام 

و سرمایه گذاری ۱۷۰ ميليارد ریالى این ستاد به راه افتاد.
به گزارش فارس، محمد مخبر در مراســم احیای کارخانه نســاجی قائم شهر 
اظهار کرد: توانســتیم در ســال های اخیر از طریق احیای کارخانه های تعطیل و 
نیمه تعطیل، پنج هزار میلیارد ســرمایه را زنده کنیم و 220 هزار شغل در کشور 

ایجاد کنیم.
وی بــا بیان اینکه ادعای مالکیتی براین مجموعه هــا نداریم و این کارخانه ها 
رابه نفع مردم راه اندازی می کنیم، افزود: کمک 17میلیاردی ســتاد اجرایی برای 
راه اندازی فاز اول نســاجی قائم شهر براســاس رقمی بود که استاندار اعالم کرده 
بود و حاضر هســتیم برای راه اندازی بقیه فازهای آن ظرف شش ماه آینده بازهم 

کمک کنیم.
استاندار مازندران نیز در این مراسم، اظهار کرد: عملکرد جهادی ستاد اجرایی 
فرمان امام در کشور یک نوع مدیریت نوین و منحصربه فرد و به دور از بوروکراسی 

معمول است.
احمد حسین زادگان بیان کرد: در حوزه احیای کارخانجات، طرح های عمرانی، 

ساخت مدرسه و ایجاد  اشتغال و محرومیت زدایی، ستاد حرف اول را می زند.
وی تصریح کرد: نخســتین نهادی که در بحث سیل امسال و امدادرسانی به 
مردم مازندران ورود کرد ســتاد اجرایی فرمان امام بود و از این بابت سپاســگزار 

هستیم.
اســتاندار مازندران در پایان گفت: نســاجی جزیی از تاریخ قائم شهر است و 

حمایت دکتر مخبر، باعث رونق و ایجاد امید در شهر و استان ما شده است.
جوهری معاون بنیاد برکت نیز در ادامه اظهار کرد: شرکت پارس کاغذ نکا در 

روزهای آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در چند ماه اخیر 750 هزار دالر به کشورهای ترکمنستان و عراق، 

کاغذ حاصله از بازیافت زباله صادر کرده است.
معــاون بنیاد برکت اضافه کرد:  این واحد ظرفیت تولید ســاالنه 12هزار تن 

کاغذ را دارا است.
جوهری تصریح کرد: تاکنون با سرمایه گذاری پنج هزار میلیاردی ستاد اجرایی 

فرمان امام 12 هزار شغل برای هموطنان مازندرانی ایجاد شده است.

وزیر امور خارجه گفت: مــا حتما از ميزان تعهد 
اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو آن در اجرای برجام 

ناراضى هستيم.
محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه به منظور حضور 
در اجالس وزرای خارجه روند استانبول - قلب آسیا- بامداد 

دوشنبه وارد فرودگاه استانبول شد.
ظریف در بدو ورود به اســتانبول اظهار داشت: ما حتما 
از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو آن در اجرای 
برجام ناراضی هســتیم. این موضوع در جلسه ای به صورت 
واضح هم از ســوی ایران و هم دو کشــور غیراروپایی عضو 
برجام یعنی روســیه و چین با صراحت و با هماهنگی قابل 

توجهی مطرح شد.
وی ادامــه داد: همچنین درباره ضــرورت اجرای واقعی 
تعهدات برجامی توسط دیگران و این موضوع که جمهوری 
اســالمی این آمادگی را همواره داشته که در صورت اجرای 
تعهدات دیگران، اقدامات مبتنی بر ماده 3۶ خود را متوقف 

کند، در آن جلسه مطرح شده است. 

وزیر امور خارجه پیوستن ۶ کشور عضو اتحادیه اروپا به 
اینســتکس را اقدامی مثبت خواند و گفت: آنچه الزم است 
که ما شــاهد آن باشیم، عملیاتی شــدن اینستکس است. 
احتمال اینکه مکانیزم اینســتکس با امضای تفاهم نامه بین 
طرف ایرانی و طرف اروپایی به اجرا تبدیل شــود، در آینده 
وجود دارد. ظریف همچنین درباره اجالس قلب آسیا افزود: 
این کنفرانس که به »هماهنگی استانبول« نیز معروف است 
برای هماهنگــی همکاری های منطقه ای با افغانســتان به 
منظور ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان و همچنین توسعه 

همه جانبه شکل گرفته است.
دیدار با همتای ترکيه ای

وزیر امور خارجه بعدازظهر دوشــنبه با مولود چاووش 
اوغلو همتای ترک خود در استانبول دیدار و گفت وگو کرد.

در ایــن دیدار درخصوص ابعاد مختلف روابط دو جانبه، 
مهم ترین مســائل منطقه ای و بین المللــی از جمله آخرین 
تحوالت روند سیاســی در سوریه، شرایط عراق و افغانستان 

و سایر موضوعات مورد عالقه گفت وگو و تبادل نظر شد.

ظریف در ســخنرانی خود در کنفرانس کشورهای قلب 
آســیا اظهار داشــت: ما انتخابات پارلمانی ســال 2018 و 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 افغانستان را به عنوان 
گام هایی اساسی در چارچوب قانون اساسی آن کشور تلقی 

می کنیم.
وی ادامــه داد: ما از دوســتان افغانســتانی خود قویا 
می خواهیــم اختالفات را کنار بگذارنــد و به حفظ وحدت 
این کشــور و نیز اجرای ترتیبات مصرح در قانون اساســی 
افغانستان به عنوان امری قطعی و اجتناب ناپذیر توجه ویژه 

مبذول دارند
هيچ راه حل نظامى در افغانستان متصور نيست

وزیر امور خارجه گفت: هیچ راه حل نظامی در افغانستان 
متصور نیســت. حضور نیروهای خارجــی هیچ گاه ثبات را 
برای منطقه ما به ارمغان نیاورده بلکه سوابق نشان می دهد 
حتی منجر به ایجاد بســتری برای جــذب عناصر افراطی 
شــده اســت. اعالم یک جدول زمانی برای خروج مسئوالنه 
نیروهای خارجی از افغانســتان می تواند زمینه الزم را برای 

دولت افغانســتان به منظور برقراری فرایند صلح و آشتی در 
سطح ملی آماده کند.

ظریــف افزود: در این رابطه، مــا از فرایند صلح افغان-
افغان تحت مالکیت و هدایت افغانستانی ها با مشارکت تمامی 
گروه ها و جناح های سیاسی از جمله طالبان با مرکزیت دولت 
کابل حمایت می کنیم. شــفافیت و فراگیری کلید هرگونه 
موفقیت در این زمینه اســت. مــا همچنین تمامی طرفین 
ذیربط را تشــویق می کنیم تا در گفت وگوی ملی مســتقل 
شرکت و اختالفات خود را از طریق تعامل و مذاکرات سازنده 

برطرف کنند.
بــه گزارش مهر، وی ادامه داد: همان گونه که هیچ کس 
از ایجاد و حمایت داعش و دیگر گروه های افراطی در سوریه 
و عراق منفعتی کســب نکرد، از گسترش آن در افغانستان و 
آسیای مرکزی هم سودی نصیب آنها نخواهد شد. این روند 
دهشتناک می بایست پیش از رسیدن به فاجعه بزرگ متوقف 
شــود. ما قویا معتقدیم که نیاز به تشکیل یک جبهه متحد 

علیه داعش و سپس مبارزه قدرتمند با آن داریم.  

ظریف در ترکيه:

 از اجرای تعهدات برجامی اروپا ناراضی هستیم

برای  ملى  سخنگوی دولت گفت: یک شــبکه 
مواقعــى مانند تحریم در نظر داریم که با توســعه 
اینترنت  به  تضمين دسترسى  زیرساخت ها عالوه بر 

مقاومت را هم افزایش دهد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت ظهر دیروز)دوشنبه( در 
نشست خبری خود با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه در 
چند روز گذشــته و پس از روزهای تلخ، مواضع و رویکرد 
دلسوزانه رهبر معظم انقالب در قبال آسیب دیدگانی که به 
تعبیر ایشان از مصادیق شهید و جانباز به حساب می آیند 
مهم و راهگشــا بود، اظهار داشت: قطعاً این وقایع نیازمند 

علت یابی علمی الزم از ماجرا است.
سخنگوی دولت افزود: طی روزهای اخیر اگرچه شاهد 
پایکوبــی و شــادی تحلیلگران آمریکایــی و دنباله روهای 
رســانه ای آنها بوده ایم که بــه زبان های مختلف می گفتند 
دیدید تحریم ها چه بر سرتان آورد اما در سوی دیگر شاهد 
وجدان بیدار بشری بودیم که در خود آمریکا حاکمان خود 
را نقــد کردنــد و می گفتند اگر ما به تعهــد خود و برجام 
متعهــد بودیم و تحریم ضد انســانی را علیه مردم بی گناه 
اعمال نمی کردیم یک ملت این چنین در شــرایط دشوار 

قرار نمی گرفت.
ربیعی با اشاره به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر که در پیش روی 
ماســت انتخابات مجلس شورای اســالمی است. همه ما 

می دانیم مسیر نجات کشور و مســیر شکوفایی و آینده و 
ثبات کشور از انتخابات می گذرد.

وی تأکید کــرد: دولت به عنوان مجری انتخابات همه 
توان خود را برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات و دفاع 
از رای مــردم که به مثابه حق الناس اســت به کار خواهد 

گرفت.
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه 

رئیس جمهور آمریکا مجــدد از ناآرامی های اخیر در ایران 
حمایت کرده و مدعی شــده که اتفاقات اخیر هزار کشته 
داشته است، پاسخ دولت ایران به ادعاهای ترامپ چیست؟ 
گفت: بدون تردید اظهارات صریحی که این روزها مقامات 
آمریکایــی در مــورد اتفاقاتی که با محــدود کردن آن به 
تالش های خودشان صورت دادند یک جنایت جنگی و یک 

جرم بین المللی محسوب می شود.

وی ادامه داد: عدد و رقمی که پیرامون هزار گفتند نیز 
مثل همیشــه اعداد و رقم غیر واقعی است و هیچ شاهدی 
برای آن ارائه نکردند. قطعاً ما صادقانه به تفکیک اســتان و 
شهرستان و به تفکیک علت آمار را ارائه خواهیم داد. اینکه 
تا حاال صبر کردیم بنا به توصیه ای که در پاسخ نامه شورای 
عالی امنیت ملــی به مقام معظم رهبری بر تفکیک کردن 
است، این تفکیک صورت خواهد گرفت و آمار با هماهنگی 

قوه قضائیه و وزارت کشور اعالم خواهد شد.
ربیعی در مورد شــبکه ملــی اطالعات نیــز تصریح 
کرد: دولت در حال تالش اســت که قطــع اینترنت برای 
هــر واقعه ای ابزار قرار نگیرد. ملت ایران به دنبال توســعه 
زیرســاخت ها است که عالوه بر تضمین دسترسی استقالل 
و پایداری را در برابر حمالت آمریکا داشــته باشد. دیدگاه 

صریح و روشن دولت این است.
ربیعی در رابطه با تبادل زندانیان گفت: این پیشنهاد در 
سازمان ملل مطرح شد و برای آزادسازی مسعود سلیمانی 
که به بهانه دور زدن تحریم های ایران دســتگیر شده بود، 
اقدام شد. یکی از مقامات سابق آمریکا چند ماه پیش پیام 

آورد که حاضر هستند در این راستا مبادله داشته باشند.
سخنگوی دولت در مورد اظهارنظر پیرامون تک نرخی 
کردن بنزین تاکید کرد: نظری داده شــده و ما شنیدیم اما 
اینکــه نظر فردی بوده یا نظر جمعی اطالعی نداریم. هنوز 

در این زمینه با دولت صحبت نشده است.

سخنگوی دولت:

شبکه ملی اطالعات سالحی برای جلوگیری از تحریم است

عزت اهلل ضرغامى به ادعای ۹۴۷ ميليون دالر 
گم شده رئيس جمهور پاسخ داد و گفت: کسى که 
خودش را به خــواب  زده نمى توان از خواب بيدار 

کرد.
رئیس اســبق ســازمان صداوســیما در مراسم روز 
دانشجو در دانشــگاه علوم پزشکی یاسوج به ادعای گم 
شــدن 947 میلیون دالر پرداخت و گفــت: اولین بار 
موضوع 947 میلیون دالر پــول را به عنوان کار خطای 
مالی شــنیدم آن هم از زبان آقای رئیس جمهور، درست 
در مقطعی که مسئله پرونده برادر ایشان به نتیجه رسید 
و حکم قضایی صادر شــد یک باره متوجه شدیم که در 
ســخنرانی خود در یزد چنین موضوعی را مطرح کرده 

است.
ضرغامی با بیان این که قرینه محذوف ایشــان این 
بود که جای این که برادر من را بگیرید به ســراغ نهادی 
بروید که 947 میلیون دالر گرفته و به هیچ کس پاســخ 

نداده اســت اظهار کرد: ایشان ادعا داشته این مبلغ چه 
شده و کجا رفته و دوستان هم به من گفتند جواب بده 
و من گفتم کســی که خودش را به خواب  زده نمی توان 
از خواب بیدار کرد اما کســی که واقعاً خوابیده می شود 
به او اطالعات داد و از خواب بیدار کرد لذا جواب ایشان 
را ندادم زیرا معلوم بود که دنبال گروکشی است چراکه 

لحظه آخر خبری به او دادند و گفتند که بخوانید.
رئیس  پیشــین صداوسیما با بیان این که نه تنها این 
مبلغ بلکه مبالغی بیشــتر ازنظر ریالــی و ارزی به طور 
قانونــی به عنــوان بودجه رســمی و بودجه خاص مثل 
صندوق ذخیره ارزی که آقــای رئیس جمهور مرتب از 
آن اســتفاده می کنند در کشور هزینه می شود و تا ریال 
و دالر آخر توسط دستگاه های نظارتی مورد نظارت قرار 
می گیرد، خاطرنشان کرد: این مبلغ هم ظرف مدت چهار 
ســال برای هزینه های ارزی صداوسیما اختصاص پیدا 
کرد که در هشت قسط از طرف بانک مرکزی که آخرین 

قسط هم در دوره خود آقای روحانی بود، داده شد.
وی گفت: هر بار که یک قسط از طرف بانک مرکزی 
در اختیار صداوســیما قرار داده می شــد از صداوسیما 
گزارش کامل هزینه های قســط قبل را می خواســتند 
لذا من 8 نامه رســمی برای رؤسای بانک مرکزی وقت 
نوشــتم به ازای هر نامه اعالم می کردم که به پیوســت 
ریز هزینه های قسط قبل برای شما ارسال می شود لطفاً 
بعد از تأیید قســط بعدی را برای هزینه های ضروری و 

موردنیاز بدهید.
ضرغامــی گفت: یک ماه و دو ماه و برخی وقت ها 4 
ماه طول می کشید تا بانک مرکزی بررسی کند که آقای 
روحانی ان شــاءاهلل این ها را نمی دانسته تا خطای ایشان 
کمتر شود، اتفاقاً قســط آخر زمان آقای روحانی بود و 

آقای سیف هم در جریان است.
وی افزود: معنای حرف رئیس جمهور این اســت که 
اگر هر دســتگاهی بودجه رسمی دولتی گرفت و هزینه 

شد یک نفر برود در تریبون عمومی و بگوید آن پولی که 
هزینه کردید پول گم شده اختالسی است که می خواهم 

پیگیری کنم لذا خیلی خنده دار است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور 
به جای این که در تریبون این حرف نادرســت و ناشیانه 
و از موضــع عصبانیت و در برابر پرونده شــخصی برادر 
خودشــان را اعالم کنند که صداوســیما گزارش نداده، 
کافی است که به بانک مرکزی اعالم کنند گزارش های 

چهارساله صداوسیما را بدهید تا مطالعه کنم.
ضرغامی با بیان اینکه یک ســنت و یک دالر آن به 
جیب کسی نرفته گفت: تا حاال جواب ندادم زیرا شایسته 
ندیــدم جوابی بدهم لذا از رئیس جمهور تقاضا می کنیم 
در این یک سال و نیمی که از عمر دولت باقی مانده به 
جای پرخاشــگری و طرح حرف های دروغ و نادرست از 
تریبون های عمومی فقط به مجموعه زیر دست خودشان 
بگویند گزارش های فالن خرید را بیاورید تا بررسی کنم.

آئين تجليل از خانواده های معظم شهدای مدافع 
حرم و تيپ فاطميون در سمنان برگزار شد.

به گــزارش خبرگزاری فــارس، در این مراســم که با 

حضور شاعر برجسته کشوری، قاســم صرافان و شماری از 
مســئوالن و اتباع افغانستانی مقیم ســمنان برگزار شد، از 
 خانواده های معظم شــهدای مدافع حــرم و تیپ فاطمیون 

تجلیل شد.
 همچنین از گروه ســرود مهاجران افغانســتانی به نام 

»میثاق« قدردانی و تشویق به عمل آمد.

تجلیل از خانواده  شهدای تیپ »فاطمیون«

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با تأکيد 
بر اینکه مجلس باید دولت را مکلف به تکميل شبکه 
ملى اطالعات در تمامى الیه ها تا پایان سال ۹۹ کند، 
برای مکلف کردن همه  اکنون بهترین زمان  گفت: 

دستگاه ها به تکميل شبکه ملى اطالعات است.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور در خصوص اظهارات رئیس جمهــور در مجلس 
شورای اســالمی مبنی بر ضرورت حمایت از شبکه ملی 
اطالعــات،  گفت: هرچند این حمایــت دیرهنگام صورت 
گرفت اما به هرتقدیر جای خرســندی دارد که باالخره در 
بین مســئوالن دولتی نیز این گفتمان نهادینه شده است 
که شبکه ملی اطالعات یک نیاز حیاتی برای کشور است 
و من شخصاً از آقای رئیس جمهور بابت این رویکرد تشکر 

می کنم.
وی بــا بیــان اینکه به نظــرم اکنــون بهترین زمان 
برای مکلف کردن همه دســتگاه ها به تکمیل شبکه ملی 
اطالعات است، افزود: در شرایط فعلی که نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی بودجه سال 99 
هستند، این فرصت وجود دارد تا مباحث مربوط به شبکه 

ملی اطالعات نیز در بودجه سال آتی مورد توجه باشد.
ســردار جاللی با تأکید بر اینکه مجلس باید دولت را 
مکلف کند که تا پایان ســال 99 شبکه ملی اطالعات را 
به طور کامل و در تمامی الیه ها تکمیل کند، تصریح کرد: 
یکی از مهم ترین بخش های شبکه ملی اطالعات که اکنون 
در آن نقص وجود دارد »موتور جستجوی ایرانی« است که 
در داســتان قطع اینترنت اخیر نیز جای خالی آن به جد 

احساس شد.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور دومین بخش 
ضــروری در خدمات مرتبط با شــبکه ملــی اطالعات را 
»ایمیل ایرانی« دانســت و اظهار داشــت: البته اقدامات 
خوبــی در این زمینه صورت گرفتــه و ضرورت دارد تا از 

فعاالن این بخش حمایت به عمل آید.

وی بــا تأکید بر اینکه موضوع CDN و DNS بومی 
هم باید از سوی مجلس محترم تعیین تکلیف شود، ادامه 
داد: سازمان پدافند غیرعامل کشور آمادگی دارد به عنوان 
بازوی نظارتی مجلس در این زمینه وارد عمل شده و اقدام 

به گزارشدهی تخصصی کند.
سردار جاللی که با فارس گفتگو می کرد با بیان اینکه 

»راه اندازی شــبکه ملی اطالعات به معنای قطع اینترنت 
نیســت« گفت: »به دنبال اســتقالل در فضای سایبری 

هستیم«
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان تأکید 
کرد: ما آمادگی داریم تا طرح مربوط به این مســئله را به 

قید فوریت تقدیم مجلس محترم کنیم.

سردار جاللی: مجلس،  دولت را مکلف به تکمیل شبکه ملی اطالعات تا پایان سال 99 کند

در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکى یاسوج مطرح شد

پاسخ ضرغامی به ادعای گم شدن ۹۴۷ میلیون دالر؛
خواب زده را نمی توان بیدار کرد
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