
اخبار كشور

قدیمی ترین مداح و معلم قرآن شهرری 
درگذشت

عبدالمجید مساحتی، قدیمی ترین مداح و معلم قرآن شهرری در سن 98 
سالگی درگذشت.

به گــزارش فارس، عبدالمجید مســاحتی، متولد اســفند ۱۳۰۳ که 
در کســوت معلمی، شــهروندان زیادی از مردم شهرری شاگرد او بودند و 
عالوه بر در مدرســه در کالس های قرآن نیــز معلمی کرده بود، به رحمت 
ایزدی پیوســت. مساحتی که افتخار خادمی آستان حضرت عبدالعظیم را 
داشــت، سال ها بر فراز گلدسته های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اذان 
گفته بود و به جز این، مداح، مســئول خانه مداحان شهرری و از مبارزان 
انقالب اسالمی در سال های منتهی به پیروزی انقالب بود. او که از شاگردان 
مرحوم آیت اهلل اثنی عشری به شمار می رفت، از بنیانگذاران هیئت فاطمیه 
شــهرری بود و به صورت افتخاری در هیئت های قرائت قرآن و ۱۴ معصوم 

علیهم السالم شهرری مداحی و تالوت قرآن می کرد.
پیکر این مداح، قاری قرآن و مؤذن حرم حضرت عبدالعظیم حســنی، 
ســاعت ۱۱ صبح ۲۳ شــهریور ۱۴۰۱ از میدان شــهرری به سمت حرم 
حضرت عبدالعظیم حســنی تشییع و در جوار سیدالکریم به خاک سپرده 

خواهد شد.
برپایی موکب تلویزیونی

آنچه این روزها شبکه افق را متمایز می کند ، موکب تلویزیونی این شبکه 
است که به نوعی تالش دارد تا با تمام ظرفیت و آیتم های متنوع ارتباطی 
بین جاماندگان با این حرکت عظیم ایجاد کند و در عین حال صحنه هایی 
بی بدیل را برابر چشم مخاطبین خود از اربعین حضرت سیدالشهدا)ع( به 

تصویر بکشد. 
ایــن برنامه با بخش هایی همچون ارتباط زنده با مرزهای خروجی، 
ارتباط با موکب هــای تهران، ارتباط با موکب های مســیر پیاده روی، 
ارتباط با حرمین شریفین و ارائه آخرین اطالعات اربعین برابر دیدگان 
مخاطبین در قاب شــبکه افق جای گرفته اســت. از دیگر بخش های 
موکب تلویزیونی افق می توان به دعوت از میهمان هایی همچون خانواده 
شهدا ، مسئولین دست اندرکار اربعین ، و برخی از جاماندگان پیاده روی 
اربعین حســینی و مصاحبه با این افراد به منظــور بیان حس و حال 
این افراد در این ایام اشــاره کرد. در این برنامه دو پویش »شــهدا در 
پیاده روی اربعین« که به موضوع تصاویری از پیاده روی شهدای مدافع 
حرم در مراسم اربعین حسینی می پردازد و پویش »دلگویه« با موضوع 
دلگویه های جامانده ها و خاطره گویی افرادی که در این مراسم شرکت 

کرده اند پرداخته است. 
برنامه های موکب تلویزیونی شبکه افق تا روز اربعین حسینی هر روز 
از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ به صورت بخش به بخش در بین دیگر برنامه های 

شبکه افق برای مخاطبان و عاشقان امام حسین)ع( پخش می شود.
بازیگر نقش هند جگرخوار درگذشت

بازیگر فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« درگذشت.
»ایرنه پاپاس« هنرپیشــه  یونانی بود که دیروز در سن 96 سالگی از دنیا 
رفت. وی در طول ۵۰ سال فعالیت هنری خود، در بیش از ۷۰ فیلم سینمایی 
بازی کرده بود. این بازیگر در ایران بیشــتر به ســبب بــازی در نقش »هند 
جگرخوار« همســر ابوسفیان در فیلم ســینمایی »محمد رسول اهلل)ص(« یا 

»الرساله« ساخته مصطفی عقاد در سال ۱9۷6 شناخته می شود.
اینستاگرام 

باعث قتل خواننده آمریکایی شد
خواننده ۳۰ ساله آمریکایی، بعد از خودنمایی در اینستاگرام و فاش کردن 

محل حضورش به قتل رسید.
به گزارش لس آنجلس تایمز، رئیس پلیس لس آنجلس اعالم کرد، مرد 
مسلحی که» پی ان بی  راک« خواننده رپ آمریکایی را در رستوران واقع در 
جنوب لس آنجلس به قتل رســانده است پیش از درگیری با این خواننده 
و شــلیک کردن به او، خواستار جواهرات و ســایر اشیای قیمتی او شده 
بوده اســت. وی می گوید که این حملــه بالفاصله پس از اینکه این رپر در 
اینســتاگرام اعالم کرده که در این رستوران حضور دارد، اتفاق افتاده است 
و اکنون پلیس در حال تحقیقات است که آیا این امر رابطه ای با این اتفاق 

داشته یا نه؟
این رپر ۳۰ ساله که اســم حقیقی اش راکیم الن است در رستوران با 
دوســتش در حال صرف غذا بوده که عکسی همراه با تگ لوکیشن را که 
البته بعدا حذف شده است، منتشر می کند. به نظر می رسد که متهم پس 

از دیدن این تصویر به محل قتل مراجعه کرده است.
شکسته شدن رکورد مخاطبان سینما 

در یک  روز
 همزمان با روز ملی ســینما، رکورد مخاطبان ســالن های ســینمایی با 

استقبال ۱۷۲ هزار مخاطب شکسته شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان سینمایی، روز سه شنبه 
به  عنوان روز پرمخاطب ســال ۱۴۰۱ در ســینما رقــم خورد. حضور 
چشمگیر مخاطبان در سالن های سینما برای مسئوالن و صاحبان فیلم 
غافلگیرکننده بوده و نشان از اهمیت و جایگاه ویژه سینما در نزد مردم 
به عنوان یک رســانه  ای فرهنگی و خانواده محور دارد. سینماهای کشور 
با جذب ۱۷۲,۰۷۴ تماشــاگر به فروش ۳۳,۱۴۰,9۱۰,۰۰۰ ریال دست 
یافتند و با این حساب سه شنبه با رشد ۱۷ درصدی تماشاگران نسبت به 
هفته گذشته پرمخاطب ترین روز سال ۱۴۰۱ معرفی شد. این در  حالی 
 است که سه شنبه گذشته با استقبال ۱۴۲,۳۵۰ تماشاگر فروش سینماها 
به ۲8,۱۷۴,۰9۵,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بسیاری از سینماها 
سه شنبه ۲۲ شهریور پرمخاطب ترین روز خود در سال را سپری کردند. 

فیلم  »پسر دلفینی« پرمخاطب ترین و پرفروش ترین فیلم  این روز شد.
گفت وگو با قهرمانان دفاع مقدس 

در »راویان کهکشان«
مجموعه مستند ترکیبی »راویان کهکشان« برای پخش از رسانه ملی در 

هفته دفاع مقدس کلید خورد.
»راویان کهکشان« در گفت وگو با قهرمانان هشت سال دفاع مقدس 
به مضامین تازه و برآمده از دل مردم درباره جنگ می پردازد. سازندگان 
این مجموعه در تالشــند با نگاهی جدید و زبانی قابل فهم آنچه را که 

مردم از متن جنگ تجربه کردند، بازگو کنند.
بخشی از این برنامه توسط راوی اصلی و در داخل استودیو روایت 
می شود و همزمان بخش های دیگر قصه در قالب مستند باز سازی شده 
برای مخاطب به تصویر کشیده می شود. دوربین این مجموعه مستند 
ترکیبی برای گفت وگو با سوژه های خود به شهرهای کرمانشاه، آبادان، 
خرمشهر، همدان، یزد و... سفر می کند. مجید حسام از کارکنان روزنامه 
کیهان نیز یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که یک قسمت 

از مجموعه »راویان کهکشان« به وی اختصاص دارد.

حضرت آیــت اهلل بهجت)ره(: اذن دخول حرم حضرت 
سیدالشــهداء علیه السالم، گریه اســت. اگر اشک آمد، 

امام حسین علیه السالم اذن دخول داده اند و وارد شوید.

هدیه به خوانندگان

هر که رفته به تماشای نگاهش گفته
جای چشمش به خدا مصحف قرآن دارد

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

آخرین حیدر کرار
عشق رختیست که بر قامت جان دوخته ایم

این متاعی است که جان داده و نفروخته ایم
ترس از فقر و نداری دو جهان در ما نیســت

عشــق رزقیســت که تا آخرت  اندوخته ایم
عشق مشقیســت که هرشب بنویسیم علی

عشق درسیســت کز آن زیستن آموخته ایم
عشــق یعنی علــی و آل علــی دیگر هیچ

شعله هســتی از این عشــق برافروخته ایم
یــازده بــار علــی بعد علــی آمده اســت

یــازده مرتبــه از عشــق علی ســوخته ایم
گرچه در هر دو جهان عشق به معنای علی است
آخرین عشق از این سلسله لیالی علی است

او همانیســت که جــا در دل ایمــان دارد
دارد فــراوان  دیوانــه  و  عاقــل  عاشــق 

او همانیســت کــه از آل علــی دل بــرده
جان زهراســت که جــا در دل جانان دارد

گر که شــانه بکشــد ســیل بالکش ریزد
ســر هر زلــف خمــش حلقه رنــدان دارد

هر کــه رفته به تماشــای نگاهــش گفته
جای چشــمش به خدا مصحــف قرآن دارد

او همانیســت کــه هــر چند ندیدنــد او را
یک جهــان آن قد و باالش مســلمان دارد

خبر آمدنت را که مالئک دادند
همه از شوق تو بر سجده شکر افتادند

خبــر آمــد گل بی خــار بــه دنیــا آمــد
عاشــقان حضــرت دلــدار بــه دنیــا آمد

علــی پســر های  نبی انــد  نــور  کلهــم 
آخریــن احمــد مختــار بــه دنیــا آمــد

یــازده زاده زهــرا همــه شــیرند و کنون
بــه دنیــا آمــد آخریــن حیــدر کــرار 

گر حســین بن علی سبط نبی شیرین است
او حسینیســت کــه نه بــار به دنیــا آمد

ســیزده کعبــه بــه دور ســر او می گردند
آمــد دنیــا  بــه  پــرگار  مرکــز  نقطــه 

اینکه از عشــق رخش عشــق به فریاد آمد
مهدی ماســت که با حســن خــداداد آمد

عطر نرگس شدی و نیست از این بو خوش تر
حلقــه دام بال نیســت از این مــو خوش تر

ســوی چشمان شــما کعبه به پا کرده نماز
قبله ای نیســت به واهلل از این ســو خوش تر

نــه غلط گفته هر آنکس که بهشــتت گفته
کی بهشــت اســت به اندازه این رو خوش تر

گر کــه دیوان غــزل مدح تو گوید نشــود
از دوبیتی که نوشــتی بــه دو ابرو خوش تر

روی لب هــای تو انگار ســلیل اســت روان
هســت از آب بقــا، کوثر ایــن جو خو  ش تر

جان فدای لب تو باد که در دیده مست
چمن آرای جهان خوش تر از این غنچه نبست

نقــل کردند کــه تــو هیبت طا هــا داری
نقــل کردنــد که تــو عصمت زهــرا داری

بی گمان پشــت نــدارد زره ات، چون حیدر
نقــل کردنــد کــه تو قــدرت مــوال داری

دشــمنت هر که شــود قبر خودش را کنده
همــه جا پر شــده کــه دیده ســقا داری

گر رجزخوان بشــوی اهــل زمین می لرزند
ایــن نشانیســت کــه از اکبر لیــال داری

تو خــودت یک تــن یک کــرب بالیی آقا
این غروریســت که از زینــب کبری داری 
موسی علیمرادی

آن قدر سوخت که ...
دیــده در هجر تو شــرمنده احســانم کرد

بس که شــب ها گهر اشــک به دامانم کرد
عاشــقان دوش ز گیســوی تو دیوانه شدند

حــال آشــفته آن جمــع پریشــانم کــرد
تــا که ویران شــدم آمد به کفــم گنج مراد

خانــه ســیل غم آبــاد کــه ویرانــم کرد
شــمه ای از گل روی تــو بــه بلبــل گفتم

آن تُُنــک حوصله رســوای گلســتانم کرد
داســتان شــب هجران تو گفتم با شــمع

آن قدر ســوخت که زآن گفته پشیمانم کرد
شاطر عباس صبوحی قمی

 خواهد آمد، با وفاست 
دیوانــه ام آمــد  ای دل  خواهــد 

او کــه نامــش با لبانم آشناســت
مــن گل نرگس برایــش چیده ام

بــاورم کن خواهد آمد، باوفاســت
امشب از فرط جنون در سینه دل

یکنفــس تا صبح هــو هو می کند
آخــر این دل، ایــن دل بی طاقتم

دســت احســاس مرا رو می کند
نــذر کــردم لحظه  تنــگ غروب

نذر، یک شــب اشک نیلی ریختن
بر ســر هــر کوچه  شــهر خیال

شــب چراغــی از نــگاه آویختن
بــاز می ســایم نگاهــم را بــه راه

خیــره بــر دروازه های نیمــه باز
گام هــا فرســوده ام در کوچه هــا

دراز و  دور  خاکــی  کوچه هــای 
ناشــکیبم، مست مست بی قرارم، 

امشــب از یــاد تــو لبریــزم بیا
آه می خواهم که قبل از مرگ خویش

دســت بــر دامانــت آویــزم بیا
دیوانــه ام آمــد  ای دل  خواهــد 

او کــه نامــش با لبانم آشناســت
مــن گل نرگس برایــش چیده ام

بــاورم کن خواهد آمد، باوفاســت
مژده پاك سرشت

اخبار ادبی و هنری

صفحه ۳
پنج شنبه 2۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۸ صفر ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱2۱

وحشت قاتلین سردار سلیمانی از انتقام سخت

ترامپ: می ترسم ایران مرا بُکشد
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به دوستان 
نزدیک خود گفته او از انتقام  ایران بابت شهادت سردار 

قاسم سلیمانی می ترسد.
»پیتر بیکر« خبرنگار نیویورک تایمز و همسرش »سوزان 
گلیــزر« خبرنگار »نیویورکر« در کتابی که قرار اســت هفته 
آینده راهی بازار شود، نوشــتند که دونالد ترامپ از احتمال 
کشته شــدن توسط ایران واهمه دارد. روزنامه »گاردین« در 
گزارش روز چهارشــنبه خود گزارشــی با این عنوان منتشر 
کرد: »طبق مطالب یک کتاب، ترامپ از ترور شــدن توسط 
ایران به خاطر انتقام جویی برای کشــته شدن )سردار قاسم 

سلیمانی( می ترسد.«
این رسانه انگلیسی در گزارش خود نوشت: »دونالد ترامپ 
دســامبر ۲۰۲۰ به دوستانش گفت که او نگران است که در 
انتقام کشــته شدن قاسم سلیمانی ژنرال ایرانی که در حمله 
پهپادی ایاالت متحده یک ســال قبل از آن کشته شد، ایران 

برای ترور او تالش کند.«

گاردین خبر داد که این موضوع را دو نویسنده آمریکایی 
در کتابی که قرار است هفته آینده در آمریکا راهی بازار شود، 
مطرح کردند. بنابر روایت این روزنامه انگلیسی، گاردین به یک 
نسخه از کتاب »پیتر بیکر« خبرنگار نیویورک تایمز و همسرش 
»سوزان گلیزر« خبرنگار »نیویورکر« دسترسی پیدا کرده است. 
کتاب این دو نویســنده آمریکایی با این عنوان قرار است وارد 
بازار شود: »عامل تفرقه: ترامپ در کاخ سفید ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱.«
بیکر و گلیزر سیاست و مواضع دولت ترامپ در قبال ایران 
را تشــریح کرده اند؛ از اکراه او درباره توافق هسته ای برجام 
که توسط باراک اوباما امضا شد تا خروج آمریکا از این توافق 
تا سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و بعدها ترور سردار 

شهید قاسم سلیمانی.
به نوشــته آنهــا، در ماه ژوئــن ۲۰۱9 دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور وقــت آمریکا بعد از ســاقط کــردن پهپاد 
گلوبال هاوک این کشــور توسط ایران ابتدا با حمالت هوایی 
تالفی جویانه علیه ایران موافقت کرد اما بالفاصله تصمیمش 

را تغییر داد. ترامپ خودش در یک مصاحبه درباره چرایی این 
کار خود گفت: »لحظه ای به آن فکر کردم و گفتم: »می دانی، 
آنها یک پهپاد را ســرنگون کردنــد... و این جا ما )در صورت 
حمالت هوایی(۱۵۰ کشــته خواهیم داشت که احتماال طی 
نیم ساعت بعد از اینکه گفتم برو جلو )موافقت خود را با انجام 
حمالت هوایی علیه ایران اعالم کنم(، اتفاق می افتد و من این 
را دوســت نداشتم... فکر نمی کردم این کار، اقدامی متناسب 
باشد.« »پیتر بیکر« و »سوزان گلیزر« در کتاب شان روی این 
موضوع دســت گذاشتند که به رغم لفاظی های دونالد ترامپ 
در سخنرانی هایش بعد از ترور سردار سلیمانی، او در محافل 
خصوصی و در جمع دوستانش به شدت لحن متفاوتی داشت.

به نوشــته آنهــا، دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا و 
مشاورانش در ماه های آخر ریاست جمهوری او در حال بررسی 
انجام حمالت بیشتر علیه ایران بودند اما به دلیل اینکه پایان 
ریاســت جمهوری او نزدیک بود، از انجام این حمالت سر باز 
زدند. نویســندگان کتاب »عامل تفرقه: ترامپ در کاخ سفید 

۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱« از واهمه رئیس جمهور سابق آمریکا درباره 
انتقام جویی ایران از او و حرف های خصوصی وی به دوستان 
نزدیکش در این باره خبر دادند. آنها نوشتند: »ترامپ در یک 
مهمانی می گساری به چند تن از دوستانش در فلوریدا گفت 
که می ترســد ایران قصد ترور او را داشــته باشد، بنابراین او 
مجبور شد به واشنگتن برگردد، جایی که در آن امن تر باشد.«
رســانه ای شدن واهمه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا از انتقام ایران در شــرایطی مطرح  شده که جمهوری 
اسالمی ایران بارها به طور شفاف موضع خود را درباره پیگیری 
انتقام از قاتالن ســردار سپهبد قاسم ســلیمانی اعالم کرده 
است. در همین باره »ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی ایران ۳۱ مردادماه در نشســت هفتگی 
با خبرنگاران اعالم کرد، انتقام از قاتالن ســردار ســلیمانی 
فراموش شــدنی نیست و قابل مصالحه و سازش نخواهد بود. 
ایران از همه امکانات خود استفاده خواهد کرد که قاتالن این 

سردار بزرگ را به محکمه عدالت بسپرد.

کرد  اعالم  آذربایجان  خارجه جمهوری  وزارت 
وزیر خارجه این کشور در رایزنی تلفنی با همتای 
ایرانی، دربــاره درگیری های اخیر این کشــور با 

ارمنستان توضیحاتی داد.
مقام های جمهوری آذربایجــان درباره رایزنی تلفنی 
وزیر خارجه این کشور با همتای خود در جمهوری اسالمی 
ایران توضیحاتی ارائه دادند. در حالی که درگیری های اخیر 
نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بار دیگر سبب ایجاد 
نگرانی ها درباره ناامنی در منطقه شــده اســت، تحرکات 
مقام های کشورهای منطقه برای توقف این درگیری ها که 

از شامگاه دوشنبه آغاز شد، شدت یافته است.
در همین راستا، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با »جیحون بایراموف« وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان گفت و گوی تلفنی برقرار کرد. وزارت 
خارجه جمهوری آذربایجان درباره رایزنی تلفنی جیحون 
بایراموف با حســین امیرعبداللهیــان بیانیه صادر کرد و 

از توضیحــات وزیر خارجه جمهــوری آذربایجان درباره 
درگیری های اخیر با ارمنستان خبر داد.

طبق این بیانیه، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به 
همتای ایرانی خود درباره »اقدامات تحریک آمیز گسترده 
ارمنستان علیه )جمهوری( آذربایجان، نقض فاحش اصول 
حقوق بین الملــل و تعهداتش«، خبــر داد. بنا بر روایت 
وزارت خارجــه جمهــوری آذربایجــان، بایراموف تاکید 
کرد که نیروهای مســلح این کشور در پاسخ به اقدامات 
»تحریک آمیز« ارمنســتان، پاسخ های تالفی جویانه را در 

پیش گرفت.
این مقام ارشــد باکو همچنین تاکید کرد که اقدامات 
اخیر ایــروان، تهدیدی برای تمامیــت ارضی جمهوری 
آذربایجان، امنیت پرســنل نظامی و غیرنظامی این کشور 
بود و در جریان درگیری ها ۵۰ عضو نیروی مسلح جمهوری 

آذربایجان جانشان را از دست دادند.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجــان همچنین با وزیر 

خارجــه جمهوری اســالمی ایران، درباره آســیب جدی 
اقدامات ارمنســتان به فرآیند صلح در برهه ای که از یک 
سو کار باز سازی مناطق آزاد شده )در جنگ بر سر قره باغ 
کوهســتانی( ادامه دارد و از سوی دیگر تالش هایی برای 
عادی  سازی روابط بین باکو و ایروان در جریان است، حرف 
زد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود درباره 
رایزنی تلفنی بایراموف و حســین امیرعبداللهیان، روایتی 
دربــاره صحبت های وزیر خارجه ایــران در این گفت و گو 
منتشــر کرد. بیانیه این وزارتخانه آمده اســت: »حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت 
که تنش بین )جمهوری( آذربایجان و ارمنستان مایه نگرانی 
است و اعالم کرد که منطقه برای یک منازعه جدید آمادگی 
ندارد.« به روایت این وزارتخانه، »او )وزیر خارجه جمهوری 
اســالمی ایران( بر این موضوع تاکید کرد که حفاظت از 
تمامیت ارضی کشورهای منطقه و خلل ناپذیر بودن مرزهای 

بین المللی شان برای ایران مهم است.«

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود، وزیر خارجه 
ایران بر لزوم توجه جمهوری آذربایجان و ارمنســتان به 
گفت و گوهای مســالمت آمیز برای حل اختالفات و اعالم 
آمادگی ایران برای کمک به آنها برای تحقق این موضوع 

تاکید کرد.
رایزنــی تلفنی حســین امیرعبداللهیــان و جیحون 
بایراموف در شرایطی انجام شده که طبق گزارش ها، امروز 
چهارشنبه حمالت توپخانه ای و خمپاره ای به مواضع مرزی 
باکو و ایروان ادامه داشــته است. پیشتر، »ناصر کنعانی« 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از تشــدید 
تنش و درگیری های مرزی بیــن جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان، خواستار خویشتنداری و حل وفصل اختالفات 
از طریق مســالمت آمیز و بر اساس حقوق بین الملل شده 
بود. ســخنگوی وزارت خارجه بار دیگر غیرقابل پذیرش 
بودن هرگونه تغییرات در مرزهای جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان از سوی ایران را مورد تأکید قرار داد.

توضیحات وزیر خارجه باكو به امیرعبداللهیان درباره درگیری ها با ایروان

۱۷ یادداشت تفاهم و سند همکاری و یک بیانیه 
مشترك میان مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران 

و جمهوری ازبکستان به امضا رسید.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی 
همتای ازبکستانی خود، ظهر چهارشنبه و در راس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی، به منظور دیدار 
رســمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست و دومین اجالس 
سران سازمان همکاری شانگهای، با بدرقه حجت االسالم 
والمسلمین محسن قمی معاون بین الملل دفتر مقام معظم 
رهبری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از 

اعضای کابینه عازم شهر سمرقند در ازبکستان شد.
در گام اول 

 اعتماد سیاسی متقابل را در منطقه تقویت کردیم  
در گام دوم، به دنبال حضور فعال تر منطقه ای هستیم

رئیس جمهور پیش از عزیمت به ازبکستان در فرودگاه 
مهرآباد و در جمع خبرنگاران هدف از این ســفر را تقویت 
سیاست همســایگی، همگرایی، پیوســتگی و عمومیت 
بخشــیدن به چندجانبه گرایی دانســت و افزود: در گام 
اول توســعه سیاست همسایگی توانستیم اعتماد سیاسی 
متقابل را در منطقه تقویت کنیم و در گام دوم نقش آفرینی 
اثرگذار جمهوری اســالمی ایران و حضور فعال در منطقه 

را دنبال می کنیم.
دکتر رئیســی ادامه داد: در این مســیر به دنبال آن 
هســتیم تا بتوانیم زیرســاخت های موجود در آسیا و در 
وهله اول در کشــورهای همســایه، اعم از قدرت و توان 
اقتصــادی، نظام پولی و بانکــی و همه ظرفیت های دیگر 
اقتصادی موجود در منطقه را کنار هم قرار دهیم تا بهترین 
و بیشترین بهره از آنها را در جهت منافع ملت ایران داشته 
باشیم. رئیس جمهور در بدو ورود به فرودگاه شهر تاریخی 
سمرقند، مورد اســتقبال »عبداهلل نعمتوویچ عارف اف« 
نخست وزیر ازبکســتان، »ابراهیم عبدالرحمان اف« وزیر 
نوآوری، »فاضل اف« معاون وزیر امور خارجه، اســتاندار 
سمرقند، سفیر و جمعی از اعضای سفارت جمهوری اسالمی 

ایران در تاشکند قرار گرفت.
در ادامه، مراسم استقبال رسمی »شوکت میرضیایف« 
رئیس جمهور ازبکســتان از رئیس جمهور کشــورمان در 
ساختمان مرکز کنگره مجموعه گردشگری جاده ابریشم 

شهر تاریخی سمرقند، برگزار شد.
آیت اهلل رئیسی: حجم تبادالت تجاری تهران و تاشکند در گام اول 

می تواند ۳ تا ۴ برابر شود
آیت اهلل رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین بخش از 
برنامه های سفر به ازبکستان، در نشست مشترک هیئت های 
عالی رتبه دو کشور، با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی 
علی رغم تحمیل تحریم های ظالمانه در ســال های اخیر 
پیشرفت های بسیار خوبی داشته است، اظهار داشت: ملت 
ایران اراده کرد که تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و در 
نتیجه تالش های صورت گرفته، ظرفیت های بسیاری در 
جمهوری اســالمی ایجاد شده است که بر اساس آنها این 
آمادگی وجود دارد تا روابط دوجانبه را در حوزه های مختلف 
به ویژه در حوزه تبادالت تجاری و اقتصادی افزایش دهیم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: بــا اراده موجود در 
مســئولین دو کشــور، حجم تبادالت تجــاری طرفین 
می توانــد در گام اول از ۵۰۰ میلیــون دالر فعلی ۳ تا ۴ 

برابر افزایش یابد.
میرضیایف: ایران و ازبکستان در آغاز یک راه بزرگ 

و طوالنی قرار دارند
آقای »شــوکت میرضیایف« رئیس جمهور ازبکستان 
نیز در این نشســت با ابراز خرسندی از اینکه در یک سال 
گذشــته برای ســومین بار با آیت اهلل رئیســی مالقات و 
گفت وگو می کند، ســفر رئیس جمهور کشــورمان به این 
کشــور را تاریخــی توصیف کرد و با تبریک فرارســیدن 

در حضور رؤسای جمهور دو کشور

ایران و ازبکستان 17 سند همکاری امضا کردند

سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور 
از دکتر رئیسی خواست که سالم های گرم وی را به مقام 

معظم رهبری برساند.
رئیس جمهور ازبکســتان با تبریک کامل شدن روند 
عضویت کشــورمان در ســازمان همکاری شانگهای در 
نشست سمرقند، گفت: ما در آغاز یک راه بزرگ و طوالنی 
با یکدیگر قرار داریم. از زمان برگزاری اولین دیدار بنده و 
جنابعالی دیدارها و رایزنی های مقامات دو کشور افزایش 
قابل توجهی داشته که این پایه محکمی برای توسعه بیش 

از پیش روابط فیمابین خواهد بود.
میرضیایــف افزود: برگزاری کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی دو کشــور، تاســیس کمیسیون 
مشترک ســرمایه گذاری، برگزاری چند همایش تجاری 
و علــوم و فناوری بین دو کشــور، باعــث افزایش انگیزه 
گســترش همکاری ها و روابط تهران و تاشکند است. در 
نتیجه این تعامالت، حجم مبادالت تجاری دو کشــور در 
یک سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته است و تعداد کل 
شرکت  های مشترک با ایران، یا شرکت هایی که با سرمایه 
ایرانیان در ازبکستان تاسیس شده به ۳۰8 شرکت رسیده 
اســت و این موضوع باعث می شود که ما به توسعه روابط 

در آینده با امید بیشتری نگاه کنیم.
در همین حال، مراســم امضای ۱۷ سند و یادداشت 
تفاهم همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
ازبکســتان از سوی مقامات دو کشــور در حضور آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیسی و شوکت میرضیایف برگزار شد 
و در پایان دو رئیس جمهور نیز بیانیه مشــترک دو کشور 

را امضا کردند.
افزایــش همکاری در عرصه های کشــاورزی، انرژی، 
گمرک، تالش برای توسعه همکاری های ورزشی، علمی، 
فنــاوری و نوآوری، افزایش تبــادالت فرهنگی، همکاری 

در زمینه بهداشــت و درمان، عملیاتی  سازی حمل ونقل 
بین المللــی از طریق بندر چابهــار، همکاری های محیط 
زیستی، توسعه صنعت گردشگری و تسهیل صدور روادید 
بــرای تجار، اعضای محافل علمی و گروه های توریســتی 
موضوع اسناد همکاری امضا شده میان مقامات دو کشور 

هستند.
رئیس جمهور: تبیین واقعیت پیشرفت های کشور 

وظیفه همه دستگاه های اجرایی است
خبر دیگر اینکه، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت با اشاره به افتخارات 
بزرگ علمی در دانشگاه های کشور، تبیین این اقدامات و 
دستاوردها را برای امیدآفرینی در جامعه به ویژه در میان 
قشر نخبگانی ضروری دانست و از همه دستگاه های اجرایی 
کشور به ویژه نهادهای تبلیغاتی و رسانه ای خواست با بیان 
واقعیات این پیشرفت ها و همچنین معرفی چهره های موفق 
در کشــور، دشمن را در رسیدن به اهداف خود در ناامید 
کردن جامعه ناکام گذاشــته و جامعه نخبگانی را بیش از 

پیش امیدوار کنند.
رئیس جمهور در عین حال بر تامین نیازها و مطالبات 
نخبگان و دانشگاهیان تاکید کرد و گفت: توجه به نخبگان 
فقــط با حرف و ســخن تحقق نمی  یابــد و باید نیازهای 
معیشتی و شغلی آنها را نیز تامین کنیم تا زمینه خدمت 

و فعالیت آنها در کشور تسهیل شود.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود، 
زیارت اربعین را انسان ســاز و زمینه ساز شکل دهی جامعه 
تراز اسالمی دانست و یکبار دیگر از تالش های همه کسانی 
که در برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم عظیم جهانی 

مشارکت داشته اند، تجلیل و قدردانی کرد.
وی به حضور میلیونی زائران در مراسم پیاده روی 
اربعین امسال اشــاره کرد و به دستگاه های مسئول 

ماموریت داد تمهیــدات و پیش بینی های الزم برای 
تســهیل تردد و بازگشــت زائران به کشور را در نظر 

گیرند.
رئیس جمهــور همچنیــن با اشــاره به اســتقبال 
گسترده هر ســاله مردمی از زیارت امام رضا )ع( در ایام 
شــهادت آن حضرت در پایان ماه صفــر، به معاون اول 
رئیس جمهور ماموریت داد با تشــکیل جلســه شورای 
زیارت، پیش بینی های الزم برای تســهیل حضور زائران 

رضوی را نیز انجام دهند.
اصالح دو آیین نامه و اعالم نظر 

درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
در جلســه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به 
ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای 
دولت ضمن موافقت با اصالح آیین نامه اجرایی فروش اموال 
منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشــاورزی و آیین 
نامــه تولید، دانش بنیان و اشــتغال زایی در صنعت نفت، 
درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس اعالم 

نظر نموده و نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات 
مربوط تعیین کردند.

تکلیف دستگاه های دولتی 
برای تالش جدی تر در حوزه فروش اموال و سهام

جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز شامگاه 
سه شــنبه به ریاست آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی 
تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیالت 
شرکت های تولیدی مشمول جز »د« بند 6 قانون بودجه 
سال ۱۳88 کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با 
همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات الزم را جهت تسهیل 
بازپرداخت مطالبات بانک ها، به گونه ای که به تولیدکنندگان 

آسیبی نرسد، به عمل آورند.
در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه 
از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول 
سال جاری، ارائه و بر اساس آن دستگاه های دولتی مکلف 
شدند در حوزه های مرتبط با فروش اموال و سهام، تالش 

و پیگیری جدی تری به عمل آورند.
خبر دیگر اینکه، آیت اهلل رئیســی عصر سه شنبه در 
جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی، با تاکید بر ضرورت 
استفاده از ظرفیت های مناسک عظیم اربعین، شکوه مراسم 
اربعین را در جهان بی نظیر دانست و یک بار دیگر از مردم 
و دولت عراق و همه دست اندرکاران برگزاری این مناسک 

عظیم قدردانی کرد.
در جلســه شــورای  عالی انقالب فرهنگــی، اعضا به 
بررســی موضوع ظرفیت ها و چالش های آموزش عالی و 
آموزش پزشــکی کشــور پرداختند. در این جلسه ضمن 
تاکید بر اهمیت باز سازی زیرساخت  های پژوهشی، تدوین 
برنامه هفتم توســعه در راستای حفظ پیشتازی کشور در 
عرصه های مختلف علمی و بر اساس سیاست های ابالغی 

مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شــورای هماهنگی پاسداشت زبان و ادب فارسی گفت: این 
شورا با حضور نمایندگان نهادهای مختلف تالش می کند، زبان فارسی 
را از هرگونه تطاول حفظ کند و با ترویج واژگان بیگانه که به روش های 

مختلف به فرهنگ ما وارد می شود، مقابله کند.
محمود شالویی مشــاور وزیر فرهنگ و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت 
زبان فارسی به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی ۲۷ 
شــهریور برگزار خواهد شد در نشستی خبری گفت: از زمان آغاز به کار دولت 
مردمی و با تاکید وزیر فرهنگ، بزرگداشت ادیبان زبان فارسی با هدف صیانت 
از زبان فارســی در دستور کار قرار گرفته است که نمونه آن برپایی بزرگداشت 
باشکوه حکیم نظامی در سراسر کشور طی ماه های گذشته و بزرگداشت شهریار، 
شمس تبریزی و حافظ در روزها و هفته های آتی است. وی ادامه داد: در تقویم 
رسمی کشور بیست و هفتم شهریورماه مقارن با روز بزرگداشت استاد شهریار 

به عنوان روز شــعر و ادب فارســی نامگذاری شده است؛ چرا که شهریار حقی 
بزرگ بر شــعر و ادب فارسی دارد که باید برای همیشه ماندگار بماند. دستیار 
وزیر فرهنگ با اشاره به فعالیت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، گفت: 
این شورا در راستای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی درباره ممنوعیت به 
کارگیری واژگان خارجی تشــکیل شــده و با حضور دوازده دستگاه حاکمیتی 
می کوشد زبان فارسی را از هرگونه تطاول حفظ کند و با ترویج واژگان بیگانه 

که به طرق مختلف به فرهنگ ما وارد می شود، مقابله کند.
وی افزود: گسترش زبان فارسی و گویش های سرزمینی ایران رویکرد دیگر 
مورد نظر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی است که با برپایی برنامه های 
ایجابی متعدد پیگیری می شود. شالویی با بیان این که وضعیت زبان فارسی اندکی 
نگران کننده اســت، گفت: ایران عزیز در دنیا با شاعران و حکمای بزرگ خود 
شناخته می شود، از این رو شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی می کوشد با 

فعال کردن انجمن های ادبی سراسر کشور و راه اندازی پویش های متنوع، وظیفه 
صیانت از زبان فارسی و گسترش آن را به طور شایسته به انجام برساند. وی با 
اشاره به گرامیداشت شمس تبریزی در هفتم مهرماه گفت: سه برنامه در شهر 
خوی، قونیه و تهران با همکاری ادارات اســتانی و سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی برای بزرگداشت عارف نامدار ایرانی تدارک دیده شده تا از این رهگذر 
جریان بین المللی تازه ای برای معرفی شــخصیت موالنا ساز شمس تبریزی به 
راه بیافتد. شالویی همچنین با یادآوری بیستم مهرماه به عنوان روز بزرگداشت 
حافظ، گفت: برنامه های بزرگداشت حافظ محدود به شهر شیراز نخواهد بود. بر 
این اساس با همراهی ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور و رایزنی های 
فرهنگی ایران در نقاط مختلف جهان، برنامه های متعددی برای بزرگداشت حافظ 
برپا می شود. در ادامه این نشست، محمود شالویی در پاسخ به پرسشی درباره 
علت نامگذاری روز بزرگداشــت شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی گفت: 

شهریار که به عنوان اسطوره زبان ما از تاثیرگذارترین شاعران معاصر ایران است، 
به ترکی و فارســی شعر سروده است و این نامگذاری بر اهمیت اشعار او تاکید 
دارد. البته روز بزرگداشت فردوسی هم روز پاسداشت زبان فارسی است تا این 

مقوله مبارک با نام شاعری تاریخی و شاعری معاصر گره بخورد.
دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی همچنین درباره تعامل این 
شــورا با فرهنگســتان و زبان و ادب فارسی گفت: قانون، فرهنگستان را مرجع 
بررسی واژگان بیگانه و معادل  سازی آن در زبان فارسی قرار داده است. از این 
رو مبنای وزارت فرهنگ تاکید بر نگاه کارشناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

و همکاری با فرهنگستان در این زمینه است.
گفتنی است، ششــمین کنگره بین المللی پاسداشت استاد شهریار صبح 
یکشــنبه ۲۷ شهریور با حضور محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در مرکز همایش های برج میالد برگزار خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد

برنامه های جدید دولت برای بزرگداشت شاعران و صیانت از زبان فارسی


