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اخبار ادبی و هنری

حضرت آیت اهلل مجتهدی تهرانی)ره(: اگر می خواهی دعایت 
مستجاب شود باید لقمه حالل بخوری.
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گرگ سالی  
در جشنواره نوروزی سوره مهر 

جشنواره نوروزی سوره مهر در راستای ترویج کتابخوانی در هفت بخش برای 
خانواده ها برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار کیهان، امین نادری، دبیر جشنواره نوروزی سوره مهر هدف 
از طراحی مســابقه را آشنا کردن مخاطبین با کتاب های الکترونیک  عنوان کرد 
و افزود: »آه با شین«، »دختر شینا«، »گرگ سالی«، »نردبان جهان«، در بخش 
»سوره کتابخوان« آورده شده  که مخاطبان کتاب را می خوانند و چکیده و برداشت 
خود را از کتاب ارســال می کنند، و در نهایت برای بهترین متن های ارسالی که 
توسط نویسنده کتاب انتخاب خواهد شد، جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است.  
دبیر جشــنواره افزود: در راســتای تشــویق و حمایت از هنرمندان و تحت 
عنوان جشــنواره نوروزی سوره مهر،  در بخش سوره نگار،  از تمامی هنرمندان و 
عالقه مندان به طراحی کاراکتر دعوت به عمل می آورد،  تا با توجه به شــرایط و 
ضوابط شرکت در این بخش،  اقدام به طراحی کاراکتر با موضوع و هویت شرکت 

انتشارات سوره مهر نمایند.  
به گفته دبیر جشنواره از جمله داوران بخش های مختلف؛ محمدرضا سرشار، 

حبیب احمدزاده، کاظم مزینانی، سعید بیابانکی و... هستند.
جشنواره سوره مهر در بخش های مختلف از جمله کتاب اولی ها، سوره کودک، 
سوره ایده و... برای افراد خانواده طراحی شده است. آخرین مهلت ارسال آثار تا 
٣١ فروردین ٩٤ و داوری جشــنواره تا ١٥ اردیبهشت ادامه دارد. اختتامیه این 
جشنواره ١٦ اردیبهشت سال ٩٤ همزمان با نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شود. 

شجاعی طباطبایی
 دبیر جشنواره کاریکاتور جهان شد

مدیرکل هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حکمی 
سیدمسعود شجاعی طباطبایی را به عنوان دبیر یازدهمین دوساالنه بین المللی 

کاریکاتور تهران منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، دوساالنه کاریکاتور تهران از سوی نهادهای مرجع 
کاریکاتور در جهان، به عنوان یک جشــنواره پنج ستاره )حداکثر امتیاز ممکن( 
معرفی شده است و به همین دلیل هم معتبرترین جشنواره کاریکاتور در سطح 

جهان محسوب می شود. 
یازدهمین دوره دوســاالنه کاریکاتور تهران اردیبهشــت سال آینده برگزار 
خواهد شــد. به همین مناســبت، مجید مالنوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی 
وزارت ارشاد، دیروز با صدور حکمی، مسعود شجاعی طباطبایی را به عنوان دبیر 

این دوساالنه منصوب کرد.
شایان ذکر است سیدمسعود شجاعی طباطبایی سالها مدیر مسئولی کیهان 

کاریکاتور را عهده دار بود.
مجوزدهنده به نمایش موهن

 مدیر شد!
فردی کــه در دوران حضور خود در تئاتر، به یک نمایش غیراخالقی مجوز 

اجرا داده بود، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ شد!
به گزارش جوان، اعالم خبر این انتصاب از سوي مسئوالن سازمان صدا و سیما 
شگفتي اهالي رسانه و دست اندرکاران حوزه فرهنگ را در پي داشت. گفته می شود 
علت انتصاب این فرد به دلیل سوابق و اظهارات جانبدارانه اش از برخي نمایش هاي 
مسئله دار در زمان تصدي اش در سمت سرپرستي شوراي نظارت و ارزشیابي اداره 
کل هنرهاي نمایشي است. هنوز هم اظهارات عجیب و غریب مسعود عابدین نژاد از 
دست اندرکاران تئاتر سخیف و نازل »هدا گابلر« که در اثناي نمایش آن مخاطبان 
شاهد صحنه هایي از دیالوگ ها و حرکاتي ضددیني، ضداخالقي و ضدارزشي بودند 
با یک جست وجوي ساده اینترنتي قابل احصا و دسترسي است. تنها سه ماه پس 
از اجراي تئاتر هنجارشکن »اتللو«، نمایشي مشابه با نام »هدا گابلر« )دي  سال 
١٣8٩( در تئاترشــهر روي صحنه رفت که اعتراض عمومي نسبت به ادامه این 
روند را به شدت برانگیخت. با آنکه شدت هنجارشکني در این نمایش ها منجر به 
بازداشت عوامل اجرایي)کارگردان و بازیگران( آنها شد اما تمام مسئوالن مربوط 
به این مســئله در وزارت ارشــاد به دفاع تمام عیار از عملکرد خود و مجریان این 

نمایش ها پرداختند.
پس از این کشــمکش، مجلس نیز به واسطه برخي از نمایندگان اعالم کرد 
که دایره اختیاراتش محدود است و کاري بیش از این نمي تواند انجام دهد و به 
همین علت به مردم متدین پیشنهاد دادند از عوامل ارائه مجوز به اجراي چنین 

نمایش هایي به دادگاه شکایت کنند.
عابدین نژاد در دفاع از این نمایش که با شکایت ١٩ نفر از مردم مؤمن متوقف 
شــد، مي گوید: »من این ادعــا را مي کنم که این نمایش با کمي کمرنگ کردن 

گریم ها قابل پخش از تلویزیون است!«
 معلوم و مشــخص نیست که مسئوالن و مدیران تازه سازمان صداوسیما بر 
چه اساس و معیاري به عابدین نژاد پست مدیریت رادیو فرهنگ را تقدیم کرده اند.
گفتنی است مشاور مدیر شبکه مستند سیما و مشاور مدیر اداره کل نمایش 

سیما نیز از عناصر مسئله ساز هستند.
محمد آفریده در حالی به عنوان گرداننده اصلی شبکه مستند فعال است که 
در کارنامــه خود تهیه فیلم کثیف و ضدایرانی یک خانواده محترم به کارگردانی 

مسعود بخشی را به ثبت رسانده است. 
  توهین خواننده هم جنس گرای فراری

 به پیامبراعظم)ص(
خواننده فاسدی که قبال به خاطر اهانت به ائمه اطهار)ع( حاشیه ساز شده بود، 
در تازه ترین فعالیت خود، یک آلبوم موسیقی را در وهن پیامبراعظم)ص( تولید کرد!
براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، »ش.ن«  که دو بار به علت سوءاستفاده های 
جنسی در ایران از او شکایت شده بود سال 8٤  گریخت و به آلمان رفت. او پیش 
از این خود را قویاً ملتزم و معتقد به مســائل مذهبی نشــان می داد، در کنار این 
تظاهرات ریاکارانه از تجربه اعمال غیراخالقی هم فروگذار نمی کرد تا اینکه بعد 
از خارج شدنش از ایران کم کم با آن دسته از گروهک های مارکسیستی که همه 
به نوعی اقمار و یا شاخه های فرعی سازمان مجاهدین خلق )منافقین( محسوب 
می شــدند حشر و نشر گرفت»ش.ن« در ابتدا نه با عنوان فعال سیاسی بلکه به 
عنوان یک دگرباش جنسی توانست از اداره فدرال پناهندگان آلمان مجوز اقامت 
بگیرد اما از سال 8٦ به این سو کم کم بر اثر دورهمی های صمیمانه با ایرانی های 
مارکسیســت ساکن در آلمان، به سازمان منافقین نزدیک شد و این نزدیکی در 
دو ســال گذشته و تحت تاثیر اتفاقات جدیدی که پیش آمده خیلی بیشتر هم 
شــده است. او حدود دو سال پیش قطعه ای را انتشار داد که در آن به امام دهم 
شیعیان توهین شده بود و همین اقدام واکنش شدید شیعیان ایرانی را برانگیخت.
در همین حال »شــاهین.ن« هم بعد از افتــادن در کانال خدمت به پروژه 
اسالم هراســی، مسیِر گام به گام قبح زدایی از ارزش های مذهبی و اسالمی را در 
پیش گرفت و گستاخی به ساحت مقدس ساالر شهیدان را مقدمه ای برای حمله 

به وجود مبارک پیامبر)ص( در آلبوم جدید خود قرار داد. 
شاهین.ن در دوران نوجوانی انحراف اخالقی خود را در زادگاهش بروز داده 
بود. وی در گفت وگو با شــبکه  بهایی هم جنس بازی »من و تو« از هم جنس بازی 
دفاع کرد. شبکه بی بی سی نیز در ردیف مدافعان »ش.ن« قرار دارد. وی همچنین 

از مدافعان فتنه سبز به شمار می آید.
بازیگر سینما و تلویزیون:

ورود به عرصه سینما 
دست دالالن است 

یک بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: صرف داشتن استعداد و چهره مطلوب 
برای ورود به سینما مالک نیست، بلکه حضور در این مدیوم در دستان دالل های 

این عرصه قرار دارد.
فقیهه ســلطانی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در گفت وگو با خبرگزاری 
دانشجو، فضای سینما را بغرنج دانست و خاطرنشان کرد: ورود به سینما به دستان 
دالل های این حرفه افتاده است. االن اتفاقاتی را در آموزشگاه های سینمایی شاهد 

هستیم که بسیار غم انگیز و ناخوشایند است.
این بازیگر با ابراز تاسف از وضعیت تولید تله فیلم های تلویزیونی، بیان کرد: در 
چند تله فیلم نقش آفرینی کردم که واقعا به لحاظ فرم و محتوا بسیار ضعیف بود 
و جز بخاطر امرار معاش به هیچ عنوان در این فیلم های بی کیفیت بازی نمی کنم، 
بیشتر سعی می کنم که در تئاتر فعالیت داشته باشم که به کارنامه بازیگر به لحاظ 

اعتباری، ارزش خاصی می بخشد.

در اولین روز از سال نو صورت می گیرد
سخنرانی رهبر معظم انقالب 

در رواق امام خمینی)ره( حرم رضوی
رهبــر معظم انقالب در نخســتین روز نــوروز در رواق 
امام خمینی)ره( حرم رضوی برای زائران و مجاورین آن حضرت 

سخنرانی خواهند کرد.
به گزارش فارس از مشــهد، سیدجالل حسینی معاون تبلیغات 
و ارتباطات اســالمی آســتان قدس رضوی دیروز در نشست خبری 
برنامه های ایام نوروز حرم مطهر رضوی افزود: مشــهد افتخار بزرگ 
میزبانی هر ســاله از قدوم رهبر معظم انقالب را دارد و امسال نیز در 
طلیعه بهار و آغاز سال جدید مردم شریف مشهد و زائران حرم رضوی 
بار دیگر بیعتی مجدد با بزرگ پرچمدار انقالب اسالمی انجام می دهند.
وی افزود: امسال گردهمایی بزرگ عاشقان والیت و امامت و بیعت 
با رهبر معظم انقالب در روز نخست فروردین ماه ٩٤ و در ساعت ١٥ 

در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این مراسم در ٥0 نقطه از اماکن حرم به صورت 
زنده پوشــش داده می شود، تاکید کرد: سخنرانی رهبر معظم انقالب 
همچنین برای زائران غیرایرانی به دو زبان عربی و اردو در رواق های 

دارالمرحمه و غدیر پخش می شود.
علیرضا رشــیدیان استاندار خراسان رضوی نیز در پیامی از مردم 
برای حضور در مراسم دیدار و سخنرانی رهبر معظم انقالب همزمان 

با آغاز سال نو در رواق امام خمینی)ره( دعوت کرد.
در بخشــی از این پیام تاکید شده است: تاریخ پرافتخار سرزمین 
شمس الشموس سال هاست که بشارت دهنده تجدید میثاق و بیعت با 

بزرگ سکاندار انقالب اسالمی است.

لزوم عبرت گیری از گذشتگان
 در سفرها

امام علی)ع(: »آیا شــما در جای گذشــتگان خود به سر 

نمی برید که عمرشان از شما طوالنی تر و آثارشان با دوام تر 

و آرزویشان درازتر و افرادشان بیشتر و لشکریانشان انبوه تر 

بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند و آن را چگونه برخود گزیدند؟ 

و پس از آن رخت بربســتند و رفتند؛ بی توشه ای که آنان را 

برای رســیدن به منزلگاه کفایت کند و بی مرکبی که آنان را 

به منزلشان رساند.

آیا شــنیده اید که دنیا خود را فدای آنان کرده باشد یا به 

گونه ای یاری شان داده یا با آنان به نیکی به سر برده باشد؟ 

نه هرگز!!

بلکه سختی و مشکالت دنیا چنان به آنها رسید که پوست 

و گوشتشان را درید، با سختی ها آنان را سست و با مصیبت ها 

ذلیل و خوارشان کرد و بینی آنان را به خاک مالید و لگدمال 

کرد و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگیخت.«
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نتیجه کمیته تجدید نظر بورسیه ها
 اعالم شد

علی رغم این که بخشی از پرونده های بورسیه های وزارت علوم 
در اختیار نمایندگان مجلس در کمیته تجدید نظر قرار نگرفت، در 
یک اقدام پیش دســتانه نتیجه کمیته تجدیدنظر از سوی وزارت 

علوم اعالم شد!
به گزارش فارس، سازمان امور دانشجویان در روز ١٣ اسفند سال جاری 
طی نامه ای به معاونان آموزشی دانشگاه های کشور تأکید کرد که »با توجه 
به درخواســت های تجدید نظر و بررســی آن در کمیتــه مربوطه و مصوبه 
شــورای مرکزی بورس مورخ ٩٣/١١/8، ثبت نام از این دانشجویان برای نیم 
فصل تحصیلی سال آینده و بعد از آن بالمانع بوده و در خصوص اخذ شهریه 
تحصیلــی در صورت عدم وصول ابالغ جدید از طرف این اداره کل تا پایان 
سال جاری، دانشجو موظف است برای آن قسمت از هزینه تحصیلی که توسط 
وزارت پرداخت گردیده جهت تسویه حساب به این اداره کل مراجعه کنند.

پیــش از این وزیر علوم و نصیــری قیداری معــاون پارلمانی وزیر در 
مصاحبه های مکرر اعالم کرده بودند که نتایج کمیته بررســی بورسیه ها تا 

آخر سال جاری اعالم می شود.
به نظر می رسد با توجه به نامه فوق مسئولین وزارت علوم تصمیم خود 
را از پیش گرفته اند و کمیته تجدید نظر ترفندی برای فرسایشی کردن این 

پرونده و بالتکلیف گذاشتن دانشجویان است.
نامه جدید وزارت علوم در حالی به دانشــگاه ها ارســال شده است که 
هنوز به تمامی پرونده ها رســیدگی نشــده و این تصمیم، تصمیمی از قبل 

گرفته شده است.
نامه جدید وزارت علوم در حالی است که سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تأکید می کند که نمایندگان مجلس به 

پرونده ها دسترسی ندارند.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با وضعیت بررسی بورسیه ها در کمیته تجدید نظر تشخیص 
مصادیق بورسیه ها گفت: در برخی اظهارات گفته شده بود که تا پایان سال به 
این شکایت ها رسیدگی می شود ولی اگر بخواهیم یک بررسی منطقی انجام 
شود، چنین کاری بعید به نظر می رسد مگر اینکه بنا باشد همان چیزی که 

قباًل وجود داشته را تأیید کنند.
جعفری ادامه داد: اگر می خواهند حقی از کسی ضایع نشود، باید با دقت 
بیشتری این بررسی ها انجام شود، ولی اگر دستور این باشد که به هر صورت 

بررسی ها انجام شود، که دیگر باید خودشان پاسخگو باشند.
وی با اشــاره به حضور سه نماینده از کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در این کمیته، افزود: گالیه ای که این نمایندگان داشتند این بود که 
بخش عمده ای از پرونده ها را در اختیار آنها نگذاشته اند. نمایندگان باید این 

پرونده ها را ببینند و مطمئن شوند حق کسی ضایع نشده باشد.
این نماینده مجلس گفت: هنوز خیلی از موارد در این پرونده ها وجود دارد 
و باقی است. نمایندگان منتخب کمیسیون آموزش مجلس که در این کمیته 

حضور دارند، بخشی از این روند تجدید نظر را تأیید نمی کنند.
حضور دانشجویان جهان 
در اردوهای راهیان نور

سرپرست کاروان دانشــجویان خارجی گفت: 60 دانشجو از 8 
کشور جهان از مناطق عملیاتی 8 ســال دفاع مقدس خوزستان 

بازدید می کنند.
ســینا پاشایی اظهار داشــت: ٦0 نفر از دانشجویان دانشگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( قزوین که در رشــته های مختلف تحصیل می کنند، برای 

نخستین بار از مناطق عملیاتی جنوب بازدید می کنند.
وی با اشاره به حضور دانشجویان خارجی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس 
عنوان کرد: این دانشــجویان بعد از اینکه به کشور خود برگشتند می توانند 
ســفیر فرهنگی ما باشند و فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان ما را 

انتقال دهند.
سرپرست کاروان دانشجویان زائر خارجی گفت: دانشجویان از هندوستان، 
افغانستان، فلسطین، سوریه، لبنان، اکوادور، چین و عراق، وجه معنوی، رشادت 

و ایثار جنگ را در این مناطق مشاهده می کنند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

کیهان فرهنگی شــماره 339 ویژه اسفند 
شــامل گفت وگوهای اختصاصــی، مقاالت و 
آثار متنوع فرهنگی، سیاســی چاپ و بر روی 

پیش خوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت.
»دروازه« بانــی اقتصــاد و فرهنگ، عنوان طلیعه 
این شماره است که مدیر مسئول با اشاره به وضعیت 
نامطلوب اقتصادی نوشــته اســت: هجوم بی رویه و 
بی حساب و کتاب و سرسام آور واردات نشان از وضعیت 
نامطلوب اقتصادی دارد. این امر آن چنان خســارت 
جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد 
کــه در صورت عدم مقابله ســازمان یافته و دقیق با 
آن، آثار و پیامدهای نامطلوبش، فرهنگ کشور را نیز 
متأثر خواهد کرد. دکتر اصالنی در ادامه با اشــاره به 
وضعیت لجام گسیخته نرخ تورم، گرانی سرسام آور و 
ثابت، کاهش قدرت خرید مردم و ده ها مسئله دیگر 
افزوده اســت اجازه ورود به کاالهای غیر ضروری نه 
تنها رافع نیازهای اصلی کشــور نیست بلکه به سبب 
قابلیت تولید داخلی از یک سو، چونان تیری بر قلب 
تولیدگران و کارآفرینان داخلی کشور است و از سوی 
دیگر گامی در مســیر تقویت کارخانجات بیگانگان و 

دشمنان این ملک و ملت.
وی در ادامه ضمن اســتناد بــه ٤ تیم تاریخی 

انتشار شماره جدید کیهان فرهنگی

و روشــنگرانه شیخ محمد حســن کربالئی در عصر 
مشروطه، خروج از این وضعیت را مطالبه امام حاضر 
امت حفظه اهلل دانســته و تأکید می کند: درمان این 
وضعیت نابســامان،  دری محکم با قفلی مســتحکم 
می طلبد و »دروازه«بانانی صادق، قاطع و نیرومند که 

بتوانند حریم اقتصاد و فرهنگ کشور را پاس دارند.
»قدرت نرم انقالب و دســتاوردهای آن« عنوان 

گفت وگوی اختصاصی با دکتر منوچهر محمدی است 
که در این باره گفته است: »شیطان از یک منفذ بسیار 
ریز و کوچک هم می تواند نفوذ کند. تنها و تنها کسانی 
دچار ریزش نمی شــوند که خالصانه و مخلصانه برای 
رضای خدا و انقالب و مردم، خودشــان را وقف کرده 
باشــند. چنین کسانی نه تنها خود را طلبکار انقالب 
نمی دانند، بلکه بدهکار انقالب و مدیون امام و شهدا 
می دانند؛ لذا در هر ســختی، فشار و ناراحتی هرگز 

دچار ریزش نمی شوند.«
وی در ادامــه افزوده اســت: »در خــرداد 88، 
مطمئن بودند که با کمک قدرت های خارجی در این 
جریان [فتنه] پیروز می شوند. می دانید در ایران همه 
سفارتخانه ها بسیج شده بودند. سفیر لبنان در لندن 
تعریف می کرد که یک سال قبل از جریان فتنه 88، 
معــاون وزیر خارجه انگلیس مرا احضار کرد و گفت: 
فالنی به دولتت بگو که از ایران کنار بکشــد، چون تا 
یک ســال دیگر، چیزی به عنوان جمهوری اسالمی 

باقی نخواهد ماند.«
در گفت وگوی بعدی از زبان استاد احد ده بزرگی 
درباره کم رنگی پژوهش در ادبیات انقالب می خوانید: 
»االن دنیا چشــم به ادبیات ایــران دوخته تا ببیند 
کجاســت. خب، اینها را چه کســی باید نشان دهد؟ 

شــاعر که در بند این حرف ها نیســت. او دارد تولید 
می کند. پژوهشــگران باید بیاینــد و اتفاقاتی که در 
حوزه های شــعری افتاده را پژوهش کنند و در پیش 
دیــد عالقه مندان قرار دهند. اگر این ها نادیده گرفته 
شود، تاریخ، پژوهشگرهای امروز ما را لعن می کند که 

چرا این همه تولید شد و شما نگاه نکردید؟«
»با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمی افتد« عنوان یکی 
دیگر از مطالب این مجله درباره عدم اقبال به موضوع 
اقتصاد مقاومتی است که در بخشی از آن می خوانید: 
»برنامه ریزی اقتصادی کشور نیازمند تدبیری جدی 
و عاری از شــعار اســت تا تحریم را از یک چالش و 
تهدید به فرصت تبدیل سازد. تحقق اقتصاد مقاومتی 
مســتلزم تصویب لوازم آن در بودجه ســاالنه کشور 
اســت؛ موضوعی که متأسفانه به باور صاحب نظران و 
کارشناسان اقتصادی در بودجه ٩٤ دیده نشده است.«
همچنین در این شــماره می خوانید: »به اســم 
عقالنیت، مقدسات را زیر سؤال می برند« از دکتر حسن 
رحیم پور ازغدی، »میرزای شیرازی، آموزگار سیاست و 
اخالق« نوشته عبداهلل خداجو، »تأثیر مکتب طوسی 
در تجدید حیات علوم انســانی« به قلم عبدالحسین 
توکلی طرقی، »بنات الخمینی« »همیشه زنده اند« از 

رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی و...

سخنگوی وزارت کشــور گفت: در غرب و 
جنوب کشــور از جمله استان های کرمانشاه، 
کردستان و سیســتان و بلوچستان در هفته 
گذشته شاهد تسلیم شدن اعضای گروهک های 

ضد انقالب و اشرار بودیم.
به گزارش فارس، حســینعلی امیری سخنگوی 
وزارت کشوردر نشست خبری با بیان اینکه معاونت 
سیاسی وزارت کشــور در طول سال جاری جلسات 
کمیســیون ماده ١0 احزاب را بطور مرتب تشــکیل 
داده اســت، افزود: از ابتدای فعالیت کمیسیون ماده 
١0 احزاب در دولت یازدهم مجوز تأسیس ١0 حزب 
سیاســی، مجوز صدور 7 پروانه حزب و مجوز صدور 

١2 تشکیل مجمع عمومی احزاب داده شده است.
سخنگوی وزارت کشورتصریح کرد: کلیه فرمانداران 
و مدیران اجرایی که در امر انتخابات دخیل هستند باید 
به نحوی عمل کنند که در مقام جانبداری قرار نگیرند 

زیرا مجریان همواره و همیشه باید بی طرف باشند.
امیری در خصوص اقدامات امنیتی وزارت کشور 
به منظور ایجاد امنیت پایدار اظهار داشت:  متأسفانه 
در اطراف کشور شرایط خوبی از لحاظ امنیتی وجود 
ندارد اما بحمداهلل ما در داخل از امنیت بسیار خوبی 

برخورداریم.
ســخنگوی وزارت کشــور با اشــاره به اقدامات 
گروه های تروریســتی در منطقــه از جمله گروهک 
تروریستی داعش افزود: این گروهک تروریستی طی 
اقدامی به بخش هایی از خاک عراق و ســوریه ورود 
پیدا کرد و قســمتی از آن را به تصرف خود درآورد و 
همچنین تحرکاتی را در افغانستان شروع کرد، در عین 
حال هم ما شاهد حضور اشرار در پاکستان بودیم که 
با این تفاسیر و با وجود این شرایط در داخل کشور با 

زحمات مسئوالن امنیتی از جمله امور مرزبانی، سپاه 
پاســداران، اطالعات، اعضای شورای تأمین استان ها 

شاهد امنیت خوبی در داخل کشور هستیم.
امیری ادامه داد: ما در استان سیستان و بلوچستان 
در گذشته همواره شاهد دغدغه های امنیتی بودیم که 
خوشبختانه با اقدامات فوق العاده ای که در طول این 
مدت انجام شــد و در همین رابطه خانه های تیمی 
کشف و افرادی که حدود یک دهه موجب شرارت در 

استان بودند، دستگیر شدند.
سخنگوی وزارت کشــور تأکید کرد:  با اقدامات 
مناسبی که از سوی مقامات امنیتی کشور انجام شد ما 
در غرب و جنوب کشور از جمله استان های کرمانشاه، 
کردســتان و سیستان و بلوچستان در هفته گذشته 
شاهد تسلیم شــدن اعضای گروهک های ضدانقالب 

و اشرار بودیم.
امیری در پاسخ به این سؤال که سرانجام تقاضای 
تأسیس حزب اراده ملت به کجا رسید، اظهارداشت: 
موضوع درخواســت تأســیس حزب اتحاد ملت در 
کمیسیون ماده ١0 مطرح شده و در مرحله کارشناسی 
و بررسی استعالمات است، یکی از اعضای کمیسیون 
ماده ١0 احزاب مامور شد تا جواب استعالمات درباره 
مجوز حزب اتحاد ملت را پیگیری کند اما در نهایت 

طبق قانون عمل خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به این سؤال که 
چرا در موضوع برخورد با مطهری توسط برخی افراد 
در شیراز و همچنین برخورد با یک جانباز در استان 
کرمان واکنش مشــابهی به منظور پیگیری صورت 
نگرفته است، گفت: رفتارهای ساختارشکنانه و ایجاد 

بی نظمی با هر عنوان امری ناپسند است.
وی با اشــاره به حوادث پیــش آمده برای علی 
مطهری در شیراز، گفت:  الزم می دانم عمیقاً تأسف 
وزارت کشــور را پیرامون این موضوع اعالم کنم زیرا 
کار ناپسندی بود، آقای مطهری از نمایندگان خوب 
مجلس و فرزند شــهید مطهری است که به منظور 
سخنرانی به شیراز سفر کرده بودند و در صورتی که 
از محتوای سخنرانی وی اطالعی وجود نداشت این 
برخورد با وی انجام شــد که اصاًل قابل قبول نبود و 

نیست. 
امیری ادامه داد:  وزیر کشور در اسرع وقت و حتی 
در زمانی که در وین بودند دستور پیگیری جدی دادند 
و در ادامه نیز رئیس جمهور طی نامه ای از وزیر کشور 
خواســت که فوراً این قضیه رسیدگی شود و عامالن 
این حادثه شــناخته و به قوه قضائیه معرفی شوند، 
مسئوالن دولتی را هم که قصوری داشته اند مطابق 

قانون با آنها برخورد شود.
وی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری، گفت:  
وزارت کشــور پیشنهاداتی را پیرامون افزایش تعداد 
نمایندگان خبرگان و مستقر شدن نمایندگان استان 
البرز و سایر اســتان ها را داده است که مجموعاً ١١ 
نماینده به تعداد فعلی اضافه شوند که تصمیم نهایی 

با مجلس خبرگان رهبری است. 
ســخنگوی وزارت کشور با اشــاره به بخشنامه 
رحمانی فضلی در رابطه با لزوم اســتعفای مدیران 
وزارت کشور تا یک اسفندماه سال جاری برای حضور 
در انتخابات، گفت: تعدادی از مدیران وزارت کشور از 
جمله دو معاون استاندار و تعدادی از فرمانداران برای 
حضور در انتخابات مجلس دهم استعفاء داده اند که 

مورد تأئید وزیر کشور قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

تسلیم  شدن اعضای گروهک های ضدانقالب در ۳ استان كشور

رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان این 
 NPT که در مذاکرات هسته ای نظارت بیش از
مطرح شــده اســت، گفت: در مجلس قانونی 
داشتیم که اگر قرار باشد موافقتی صورت بگیرد 

باید به این مصوبه مجلس توجه شود.
بــه گزارش خبرنگار کیهــان ، علی الریجانی در 
نشســت خبری خود که عصر دیروز در تاالر مدرس 
ساختمان مشــروطه مجموعه بهارستان برگزار شد، 
گفت: اگر به توافق جامع نرسیم دنیا به آخر نمی رسد 
و ما هم اکنون نیز بــدون توافق جامع داریم زندگی 
خودمان را می کنیم و اگــر توافق نیز صورت نگیرد 

راهکارهای دیگر را دنبال خواهیم کرد.
الریجانی با بیان این که در آمریکا اعضای سنای 
خود را متهم به خیانت می کنند، گفت: در ایران نگاه 
ملی است و چارچوب های مورد توجه بین جریان های 
مختلف از یــک انضباط خاص برخوردار اســت. در 
NPT مذاکرات هســته ای بحث نظــارت بیش از
مطرح شده است، در مجلس قانونی داشتیم که اجرای 
پروتکل الحاقی منوط بر این شد که در شورای امنیت 
نباشد و اگر قرار باشد موافقتی صورت بگیرد باید به 

این مصوبه مجلس توجه شود. 
وی در رابطــه بــا این ســوال که رســیدن به 
توافق هســته ای چقدر امکانپذیر است؟ گفت: نگاه 
بدبینانــه ای در رابطــه با این موضــوع ندارم. خیلی 
گام ها برداشــته شده و اگر طرف مقابل زیاده خواهی 
نکند، مذاکره کنندگان می توانند به توافق برسند. ما 
به قانون اساسی خود وقوف کامل داریم و در این که 
مذاکره کنندگان ما به یک توافق خوب برســند از آن 

حمایت می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که طی ٦ 
ماه گذشته سه قانون مهم احکام دائمی لوایح بودجه های 
سنواتی، الیحه خروج از رکود و الیحه بودجه سال ٩٤ در 
مجلس مورد بحث و تصویب قرار گرفت و برای اجرا ابالغ 
شد، افزود: میزان اتکای نفت در بودجه سال ٩٤ به طور 
جدی کاهش یافت و به 2٥ درصد رسید. قیمت هر بشکه 
نفت را ٤0 دالر در نظر گرفتیم که البته همین االن هم 

قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از مصوبه مجلس 
است. درآمدهای نفتی در بودجه را 2 سقفی کردیم و اگر 
در ٦ ماهه دوم سال آینده قیمت نفت بیشتر شود، دولت 
باید درآمد مازاد کســب شده را صرف کارهای عمرانی 
کند. در بخش قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز رقمی 
بالغ بر ٥ هزار و 200 میلیارد تومان برای بخش تولید و 
حمل و نقل و ٤ هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش 
ســالمت در نظر گرفتیم و به دولت اجازه دادیم یارانه 
نقدی افرادی که با توجه به ضوابط مصوب شده توسط 

مجلس، تشخیص می دهد را قطع کند.
الریجانی با اشــاره به اینکه معــادل 2 درصد از 
بودجه دولت برای افزایش ســرمایه بانک ها در نظر 
گرفته  شده، خاطرنشــان کرد؛ از آنجا که در بودجه 
سال آینده بعضی پروژه های عمرانی پول کافی جهت 
اتمام ندارند، امسال اجازه دادیم که بانک ها به میزان 
١0 هزار میلیارد تومان از پروژه ها را در اختیار گرفته 
و پس از فروش جزو سرمایه بانک ها محسوب می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با یادآوری اختصاص 
7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری ها 
و ٥00 میلیــون دالر از صنــدوق ذخیره ارزی برای 

آبرسانی روستاها از مقام معظم رهبری به واسطه صدور 
این مجوز تشــکر کرد و در ادامه گفت: ١.2 میلیارد 
دالر برای تقویت بنیه دفاعی از صندوق توسعه ارزی 

اختصاص داده شده است.
الریجانی گفت: اینکه مفاسد اقتصادی بدون سند 
و حتی اسامی در رسانه ها مطرح می شود افکار عمومی 
را متشنج و دچار اختالل می کند که گاهی رسانه ها 

نیز به آن دامن می زنند. 
رئیس قــوه مقننه تصریح کــرد: نظامی که در 
آن آزادی بیان و مردم ســاالری دینی حاکم اســت 
برخوردهایی نظیر حادثه شــیراز ناصحیح است که 
هم به وجهه کشور از بُعد داخلی و هم خارجی ضربه 

می زند.
علی الریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره 
برنامه های انتخاباتی رئیس مجلس برای سال آینده، 
گفت: فکر می کنم قضاوت درباره این مسائل زود باشد 
ولی قباًل نیز گفته ام که از کارهای تشــکیالتی برای 
سامان دهی کار سیاسی حمایت می کنم. معتقدم اگر 
قرار اســت دموکراسی غنی شود باید کار تشکیالتی 
و منضبط صــورت گیرد و هر جریانی که بخواهد به 

صورت سازمان یافته فعالیت کند من آن را قبول دارم 
و آنها را حمایت می کنم.

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 
اساس انقالب اســالمی مبارزه با سلطه است و قصد 
سلطه گری ندارد، افزود؛ اگر ما به عراق کمک می کنیم 
به خاطر این است که این کشور دوست و همسایه ما 
است و امروز اسیر یک گروه تروریستی شده است. اگر 
ما به فلسطین در مبارزه با صهیونیست ها کمک کردیم 
به خاطر این بود که از ما کمک خواستند و مردم شان 

هم دفاع کردند و در مقابل دشمنان خود ایستادند.
الریجانــی در رابطه با چگونگــی تعامل دولت و 
مجلس، اظهارداشت: حضور وزرا در مجلس نکته ای 
مثبت اســت، اینکه در یک ساختار دموکراتیک وزرا 
و نماینــدگان مجلس گفت وگو می کنند مثبت تلقی 
می شــود زیرا وزرا که از قــدرت اجرایی برخوردارند 
گاهی تصور می کنند که نظارتی انجام نمی شود ولی 
حضور وزرا در مجلس نشان می دهد که تعامل خوبی 
برقرار اســت و این تعامــالت در دولت قبل و فعلی 

وجود داشته است.
رئیس مجلس در رابطه با سوالی پیرامون موضوع 
١70 نفر از نمایندگانی که مورد ادعای رحیمی معاون 
رئیس جمهور سابق بودند، گفت: متهم اگر یک ادعایی 
داشــته باشد نباید مورد دستاویز قرار گیرد. متهمان 
ممکن است دعاوی زیادی داشته باشند. البته ما به قوه 
قضاییه گفته ایم این مسئله را بررسی و پیگیری کند. 
اگر کسی اسنادی در اینباره دارد باید به قوه قضائیه 
ارائه کند و ما نمی توانیم درباره حرف های کلی که زده 

می شود نظارت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤال 
دیگری مبنی بر اینکه به نظر می رسد مجلس پیگیر 
فرجام پرونده هایی مانند شکایت از رئیس جمهور سابق 
و تأمین اجتماعی که به قوه قضائیه ارسال کرده نیست، 
گفت: این پرونده ها در حال پیگیری اســت و همین 
بحث تأمین اجتماعی که مطرح کردید پیگیری شده 
و اطالعــات الزم را به قوه قضائیه ارســال کرده ایم و 

معاونت نظارت مجلس نیز پیگیر این موضوع است.

الریجانی در نشست خبری:

نظارت بر مذاكرات هسته ای وظیفه مجلس است

معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان اوقاف و 
امور خیریه با اعالم آغاز طرح آرامش بهاری از 
28 اسفند در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه 
کشور خبر داد و گفت: 2286 امامزاده و بقعه 
متبرکه در سراسر کشور با اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگی، آموزشــی و قرآنی و ارائه 
زائران  و  پذیرای مســافران  اقامتی  خدمات 

هستند.
حجت االسالم احمد شرفخانی با اعالم خبر فوق 
افزود: هدف از اجــرای طرح نوروزی آرامش بهاری 
تبدیــل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با اســتفاده 
از ظرفیت تعطیالت نــوروز، تقویت باورهای دینی 

و مذهبی و ارتقای سطح فرهنگی و فکری زائران و 
مسافران نوروزی است.

وی با اشــاره به اینکه مراسم تحویل سال نو در 
جوار ١88٦ امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود، 
افزود: تالوت قرآن، قرائت دعای تحویل سال و پخش 
پیام نوروزی مقام معظم رهبری از جمله برنامه های 

پیش بینی شده برای این مراسم است.
حجت االسالم شــرفخانی با اعالم اینکه امکان 
اقامت و اســکان مسافران نوروزی در 800 امامزاده 
کشور فراهم شده است افزود: اجرای مسابقه سراسری 
کتابخوانی آرامش بهاری و چاپ 20 هزار کتابچه با 
این موضوع از طرح هایی اســت که در این ایام اجرا 

می شود.
بــه  همچنیــن  شــرفخانی  حجت االســالم 
ویژه برنامه های سوگواره یاس نبوی همزمان با شب 
و روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( )٤ فروردین 
سال ٩٤( از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه اشاره 
کرد و گفت: در 2 هزار و ١8٩ امامزاده و بقعه مراسم 
سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا با هدف ترویج 

فضایل و سیره حضرت فاطمه)س( اجرا می شود.
وی گفت: برپایی مراسم خطبه خوانی، برگزاری 
همایش رهروان یاس نبوی، مراســم شــام غریبان 
حضرت زهرا )س( با حضور سادات و اطعام عزاداران 
در ظهر و شب شهادت حضرت فاطمه در امامزادگان 

از ویژه برنامه های یاس نبوی است.
حجت االسالم شرفخانی گفت: مراسم خطبه خوانی 
حضرت زهرا )س( در 2 هزار و ١8٩ امامزاده و مراسم 
شــام غریبان در ٩٣0 بقعه در سراسر کشور برگزار 

می شود.
شایان ذکر اســت با توجه به استقبال مردم در 
ســال های قبل از خیمه های معرفت، امسال نیز در 
٩٤7 امامزاده کشور غرفه های مشاوره و پاسخگویی 
و در ٤٥0 امامزاده خیمه معرفت برپا می شــود و در 
خیمه های معرفت ٦ موضوع کودک، نوجوان، مشاوره 
خانواده، پاســخگویی به مسائل شرعی و ایجاد وقف 

جدید ارائه خواهد شد.

با هدف خدمت رسانی مطلوب و تقویت باورهای دینی مسافران نوروزی

طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه کشور اجرا می شود

اخبار دانشگاه


