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موعظه باشد، تمام در و دیوار او را موعظه می کنند.

جناب آقای دکتر اخوان اکبری
انتصاب شایســته آن جناب را به ریاســت دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل تبریک 

و تهنیت عرض می نماییم.
هیئت مدیره و پزشکان بیمارستان آرتا

ابرو هالل
الســالم ای ماه پنهان پشــت استهالل ما

ما بــه دنبال تو می گردیم و تــو دنبال ما
ماه پیــدا، ماه پنهان، ماه روشــن، ماه گم

رؤیــت این ماه یعنــی نامــه  ی اعمال ما
خاصه این شب ها که ابر و باد و باران با من است

خاصه این شب ها که تعریفی ندارد حال ما
کاش در تقدیر ما باشد همه شب های قدر

کاش حــول حالنایی تر شــود احــوال ما
این ســحرها در زالل ربنا گم می شــویم

این ســحرها آسمان گم می شود در بال ما
ما به استقبال ماه، از خویش تا بیرون زدیم

مــاه با پای خــودش آمد به اســتقبال ما
گوشه ي چشمی به ما بنمای ای ابرو هالل

تا همه خورشــید گردد روزی امســال ما
 علیرضا قزوه

قلب های بی قرار
فقــط نه صبح من از ابرهای تار پر اســت

گلــوی جاده هم از بغض انتظار پر اســت
اگــر که دفترت از خاطرات من خالیســت

میــان دفتــر من از تــو یادگار پر اســت
بخاک هــای مســیرت نــگاه کــن گاهی

که زیر هــر قدمت قلب بی قرار پر اســت
مگیــر خرده اگــر منتصب شــدیم به تو

چرا که دور و بر گل همیشــه خار پر است
مــرا برای خــودت کن به خلــق وا مگذار

دل خراب من از دســت روزگار پر اســت
بــرای جــد تو کــم گریــه می کنــم آقا

ز بســکه آینــه قلبــم از غبار پر اســت
چگونــه یــاد تــو از خاطرم گــذر نکند

که لحظه لحظه ام از لطف بی شمار پر است
پــس از دعای فرج کربالســت حاجت ما

و در ســر همه ســودای آن مزار پر است
محمد بیابانی

ذوالفقار خمیده
در گلویم دوباره گل کرده، بغضی از جنس نانوشتن ها

شــانه هایم به لرزه افتادند، در غــم زیر بار ماندن ها
حرف هایم دوباره تکراری ست، زخم هایم دوباره وا شده اند

اشک بیهوده ام عیان می کرد، قصه ي آب ها و هاون ها
از سماع درخت ها پیداست، ضربه های تبر خوش آهنگ است

وعده می داد و روی هم می ریخت، از سر عاشقان چه خرمن ها
فرصت عاشــقی میسر بود، ما ولی بی خیال او بودیم

دور می شد ز دست های ما، چین افسوس بخش دامن ها
چشم آیینه ها به دست تو است، ذکر السیف همچنان برجاست

دیرگاهی ست طاقتش طاق ست، ذوالفقار خمیده ي تنها
توامان حماســه و رأفت، سیصد و سیزده نفر همراه

می رسی با نسیم پربرکت، در طلوع خوش  شکفتن ها
رضا محمدی

مگر می شود که...
نیایــی مبــادا  مــی زد  شــور  دلــم 

مگــر شــب ســحر می شــود تــا نیایی
مگــر می شــود مــن در آتــش بســوزم

یــی نیا شــا  تما ی  ا بــر مــا  ا تــو 
تو افتاده تر هســتی از این که یک شــب

بــه میقــات ایــن بی ســر و پــا نیایــی
تــو از  برنمی آیــد  ایــن  اســت!  دروغ 

نیایــی مــا  کلبــه ي  تــا  و  بیایــی 
بگــو خواهــی آمــد که امــکان نــدارد

نیایــی امــا  می آیــم،  کــه  بگویــی 
گذشــته اســت هر چند امروز و امشــب

نیایــی فــردا  کــه  نــدارد  دلیلــی 
چــه خــوب آمــدی ای بهــار صداقــت

نیایــی مبــادا  مــی زد  شــور  دلــم 
زین العابدین آذر ارجمند

بی تو
دنیــای بی نــگاه تو تاریک و مبهم اســت

بی تــو تمــام زندگــی مــا جهنم اســت
ای آفتــاب ســیصد و چندیــن قمر بگو

تا جنــگ بدر دیگرتان چند تا کم اســت
نــور تو خامشــی همــه اعتراض هاســت

این راز ســجده های مالئک به آدم اســت
با پنجه هــای ظلم، بــه روی گلوی عدل

دیگــر بهــار آمــدن تــو مســلم اســت
صبــح طلــوع جمعــه دلم آفتابی اســت

امــا غــروب مثل غــروب محرم اســت
روشــن کنیــد مرگ کجــا می بــرد مرا

ای مردمان، بهشت من اکنون در عالم است
میثم مؤمنی

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای 
عالی امنیت ملــی گفت: به دلیل مخالفت ایران 
با مشارکت آمریکا در اجالس آستانه، هیچ گونه 
دعوت مشترکی برای حضور آمریکا از سوی سه 

کشور مبتکر برگزاری اجالس به عمل نیامده است.
علی شــمخانی با اشــاره به ســوابق بدعهدی و 
ناکارآمدی آمریکا بــرای برقراری آتش بس و هدایت 
طرفین درگیری در ســوریه به سمت گفت وگو اظهار 

داشت: هیچ دلیلی برای مشارکت آمریکا در مدیریت، 
راهبری و هدایت ابتکارات سیاســی جاری در بحران 
سوریه وجود نداشته و ایفای نقش این کشور در اجالس 

آستانه نیز کامال منتفی است.
به گزارش ایسنا، شمخانی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان کشــوری کــه اصلی ترین نقش را در 
پشتیبانی از دولت قانونی سوریه در مبارزه با تروریسم 
داشــته است در فرآیندهای سیاسی از جمله اجالس 

آستانه نیز حضوری پررنگ و فعال خواهد داشت.
نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به برخی اخبار 
منتشر شده پیرامون دعوت از آمریکا برای حضور در 
اجالس آستانه خاطرنشان کرد:  به طور قطع آمریکا 
در فرآیند گفت وگوها و جمع بندی نتایج اجالس آستانه 
نقشی نخواهد داشت و احتمال دعوت کشور میزبان از 

آمریکا به عنوان ناظر در اجالس وجود دارد.
شــمخانی با اشــاره به ترکیب گروه های سوری 
که در این اجالس حضــور خواهند یافت افزود: تنها 
مســلحینی که توافق آتش بس را امضاء کرده و تعهد 
خود را به گفت وگوهای سوری-سوری اعالم کرده اند 
به همراه نماینده سازمان ملل متحد در اجالس آستانه 

دعوت شده اند.
بر اســاس برنامه اعالم شــده، نشست آستانه در 
روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه جاری در قزاقستان 
تحت نظارت ایران، روسیه و ترکیه  برگزار می گردد.

این اجالس با محوریــت برگزاری گفت وگوهای 
سوری-سوری با مشارکت دولت و مسلحین سوریه و 
با هدف فراهم کردن مقدمات حل سیاسی بحران در 

این کشور انجام می شود.

نخست وزیر سوریه که سه شنبه صبح وارد تهران 
شده بود دیروز در ادامه دیدارهای خود با رئیس جمهور 
کشورمان،  رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسالمی 

دیدار و گفت وگو کرد.
حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران دیروز در 
دیدار »عماد محمد دیب خمیس« با اشــاره به اینکه امروز 
باید از این فرصت مناســب برای ادامه مبارزه با تروریست ها 
به خوبی اســتفاده کنیم، گفت: هدف همه دوستان سوریه 
این است که با بازگشت صلح و ثبات به این کشور، مردم به 

راحتی بتوانند برای آینده خود تصمیم بگیرند.
رئیس جمهور در دیدار نخســت وزیر ســوریه، با تبریک 
موفقیت هــا و پیروزی های اخیــر ملت ســوریه در نبرد با 
تروریســت ها، گفت: آزادسازی حلب این پیام را برای جهان 
داشــت که مردم ســوریه قادرند از ســرزمین خود در برابر 
تروریســت ها به خوبی دفاع کنند و گروه های تروریســتی و 
حامیان آنها هرگز در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهند بود.
روحانی آزادســازی حلب و برقراری آتش بس را دو گام 
مهم در راســتای برقراری صلح و ثبات در سوریه دانست و 
اظهار امیدواری کرد که اجالس آستانه قزاقستان شروعی برای 
مذاکرات واقعی سوری سوری بوده و نتیجه آن دستیابی به 

نقطه مطلوب برای مردم آن کشور باشد.
رئیس  جمهور با بیان اینکه دشمنان منطقه هرگز تصور 
نمی کردند که این موفقیت ها در سوریه حاصل شود، گفت: 
دولت، ملت و رهبری معظم ایران، همواره در کنار مردم سوریه 
بوده و خواهند بود، چرا که مردم ســوریه با تروریست های 
متجاوز که در مسیر باطل هستند مبارزه می کنند و دستور 
اسالم و قرآن، حمایت از حق و ایستادگی در برابر باطل است.

»عماد محمد دیب خمیس« نخست وزیر سوریه نیز در 
این دیدار ضمن ابالغ تســلیت رئیس  جمهور، دولت و ملت 
سوریه به خاطر ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به دولت 
و ملــت ایران، گفت: پیروزی حلب در واقع نتیجه پایداری و 

اســتقامت ملت و فداکاری های ارتش سوریه و حمایت های 
بی دریغ جمهوری اســالمی ایــران و رهبری معظم انقالب 

اسالمی از سوریه بود.
نخست وزیر سوریه تأکید کرد: امروز دولت و ملت سوریه 
عزم راســتین دارنــد تا در برابر تروریســت ها با هر عنوانی 

ایستادگی کرده و امنیت را به کشور بازگردانند.
عماد خمیس با اشاره به اینکه سوریه از همه راه ها و ابتکار 
عمل ها برای بازگرداندن ثبات و امنیت و به نتیجه رســیدن 
مذاکرات سوری سوری استقبال می کند، اظهار امیدواری کرد: 
نتیجه مذاکرات آستانه رسیدن به راه حلی برای بازگشت ثبات 
و امنیت به سوریه و مبارزه حقیقی با تروریست ها برای رسیدن 

به پیروزی نهایی باشد.
نخست وزیر سوریه با اشاره به نقش با اهمیت و تأثیرگذار 
جمهوری اســالمی ایران در راســتای ایجــاد صلح و ثبات 
در منطقه، بر ضرورت توســعه و تحکیم مناســبات و روابط 

استراتژیک دو کشور در همه زمینه ها تأکید کرد.
عماد خمیس همچنین خواستار فعال شدن کمیسیون 
مشترک همکاری های دو کشور و حضور بخش خصوصی ایران 

برای انجام پروژه های گوناگون در سوریه شد.

ایران مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه
علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در دیدار عماد خمیس نخست وزیر 
سوریه با تأکید بر توسعه همه جانبه روابط استراتژیک ایران 
و سوریه، خطاب به نخست وزیر سوریه گفت: گزارش ها حاکی 
از آن اســت که سفر شما و هیئت همراه به تهران بسیار پر 
برکت بوده و توافقات خوبی میان دو کشور انجام گرفته است.
والیتی افزود: مهم آن اســت که دو طرف پیگیر باشند 
تا ایــن توافقات عملیاتی و اجرایی شــود.وی با اشــاره به 
گفت وگوهای پیشــین خود با سفیر سوریه در تهران، گفت: 
قرار بر این بود که این توافقات از مدت ها پیش به امضا برسد.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام گفت: الزم اســت پیــروزی دولت، ملت و 
متحدان ســوریه را به شما و ایران به عنوان یکی از متحدان 

سوریه تبریک بگویم.
والیتی خاطرنشــان کرد: آتش بس اقدام مثبتی اســت 
مشروط بر اینکه فرصتی برای تجهیز دوباره تروریست ها نباشد.

وی مذاکرات آینده در آستانه قزاقستان را حاصل پیروزی 
دولت، ملت و متحدان سوریه دانست و گفت: این مذاکرات به 

صورتی نباشــد کســانی که حامی تروریست ها بوده و  آنها را 
تجهیز می کردند، حاال که در میدان جنگ شکست خورده اند 
بخواهند در میدان سیاست از این فرصت بهره ببرند و صحنه 
را به نفع خود تمام کنند.رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، آمریــکا را در رأس حامیان 
تروریســت ها خواند و افزود: آمریکا از ابتدا بر ســقوط دولت 
قانونی سوریه و روی کار آوردن دولتی مزدور اصرار داشت، اما 
حاال در صحنه نظامی شکســت خوردند و در تالش هستند تا 

در نشست آستانه حضور یابند.
والیتی تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران به شــدت 

مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه قزاقستان است.
وی ادامــه داد: اگر این موضوع روال شــود این نگرانی 
پیش می آید که فردا نیز عربستان و قطر نیز بخواهند در این 
مذاکرات مشــارکت کنند، در حالی که این کشورها نقشی 

اساسی در تجهیز و اعزام تروریست ها به سوریه داشتند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد: امیدواریم اجالس آستانه به دولت سوریه در 
جهت برداشــت گامی بلند در راستای ایجاد صلحی با عزت و 
قوت کمک کند، چون دولت و ملت ســوریه امروز نیز با قدرت 

و عزت هستند.

روحانی در دیدار نخست وزیر سوریه:

پیروزی تروریست ها و حامیانشان 
سرنوشتی نامعلوم برای منطقه رقم می زد

اعضای دولت در روز هوای پاک از ســه محصول 
دانش بنیان ایران شامل دو موتورسیکلت دوچرخ و یک 

کوادسایکل برقی بازدید کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، هیئت 
وزیران روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور 

کشورمان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت 
روز هوای پاک، گزارشی را از اقدامات دولت برای بهبود کیفیت 

هوای کالنشهرهای کشور به هیئت وزیران ارائه کرد.
اقدامات اصلی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت به یورو 4، 
تغییر سوخت نیروگاه ها از مازوت به گاز، ارتقای استاندارد تولید 
خودرو و اجرای نظام بازرســی مستمر خطوط تولید خودرو و 
اجرای نظام بازرســی مستمر خطوط تولید، خروج 915 هزار 
خودروی فرســوده )از جمله 40 هزار تاکسی(، اجرای سامانه 
یکپارچه معاینه فنی )ســیمفا(، توقف شــماره گذاری و تولید 
موتورســیکلت انژکتوری از جمله اقدامات مؤثر دولت یازدهم 

بوده است.
همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی 
از مطالعات مربوط به کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 

طی سه سال گذشته ارائه کرد.
رئیس جمهور ضمن تأکید بــر اهمیت آلودگی هوا و آثار 
مخرب آن بر ســالمت و اقتصاد کشــور، به توجه ویژه دولت 
یازدهم به موضوع و اجرای دقیق برنامه های فرابخشی کاهش 

آلودگی هوا اشاره و بر توسعه حمل و نقل عمومی، اجرای دقیق 
ســیمفا، توســعه طرح بیابان زدایی و بسط آگاهی و مشارکت 

مردم تأکید کرد.
ســپس اعضای دولت در روز هوای پاک از ســه محصول 
دانش بنیــان ایران شــامل دو موتورســیکلت دوچرخ و یک 

کوادســایکل برقی بازدید کردند. ســه وسیله برقی مذکور که 
طراحی و ساخت نمونه آنها توسط فارغ التحصیالن دانشگاهی از 
پژوهشکده شهید رضایی نژاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه 
آزاد اسالمی قزوین صورت گرفته، مراحل نهایی شماره گذاری 

را طی می کند.

معاونــت علمی و فنــاوری رئیس جمهور بــا حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان ســاخت داخل، همکاری نزدیکی را 
با ســرمایه گذاران، تولیدکنندگان و شهرداری های کشور آغاز 
کرده و مصمم اســت بازار این محصول را در مقابل محصوالت 

خارجی صیانت کند.
دستگاه های اجرایی به تبیین دستاوردهای برجام 

ملزم شدند!
در ادامــه جلســه، با توجه به ســالگرد برجــام، اعضای 
دولت درباره گشــایش های حاصل از این توافق بین المللی در 
حوزه دســتگاه و بخش ذی ربط گزارش هایی را ارائه کردند و 
رئیس جمهور، دســتگاه های اجرایی را موظف به اطالع رسانی 

کامل به جامعه درباره این دستاورد نمود.
همچنین در ادامه جلسه  هیئت  دولت، تصمیمات مهمی 
درباره بخشودگی سود تســهیالت، افزایش سرمایه بانک ها و 
تسویه بدهی های دولت اتخاذ شد. به موجب این تصمیم، دولت 
با بخشودگی تسهیالت تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار 
میلیارد ریال براســاس شرایط و اولویت هایی که بانک مرکزی 

تعیین می کند، موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
موظف شــد تا از محل حساب مازاد، مبلغ 200 هزار میلیارد 
ریال را به افزایش ســرمایه دولت در بانک های دولتی و مبلغ 
150 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی های مسجل دولت 

به بانک های عامل اختصاص دهد.

در روز هوای پاک صورت گرفت 

بازدید هیئت دولت از ۳ محصول دانش بنیان تولید داخل

جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم روز چهارشنبه 
میهمان موسســه کیهان بودند. خانواده شهیدان مهدی 
عزیــزی، محمدحســین مرادی، حجت االســالم محمد 
پورهنگ، ســردار رضا فرزانه، سردار حمید تقوی، مهدی 
نوروزی، علی سلطان مرادی، هادی باغبانی، علی یزدانی، 
حمیدرضا اســداللهی، قدرت اهلل عبدیان، عبداهلل باقری، 
شــهید مرتضی خدادادی، شهید سیدمحمد حسینی) از 
لشکر فاطمیون(، شــهید احمد گودرزی و شهید مهدی 
قاضی خانــی در این جمع صمیمی حضور داشــتند. در 
این مراسم حسین شــریعتمداری نماینده ولی فقیه طی 
ســخنانی از مجاهدت عظیم آن شــهیدان یــاد کرد و 
گفــت: شــهدای مدافع حرم فصل تازه و درخشــانی در 

تاریخ انقالب اســالمی گشــوده اند و نه فقط مردم ایران، 
بلکه همه ملت های مســلمان امنیت خــود را وامدار آن 
عزیزان هستند. مدیر مسئول کیهان شهدای مدافع حرم 
را حلقه های نورانی دانســت که در تبدیل ملت ها به امت 

نقش بی بدیلی داشته اند.
سپس خانواده شهدا ساعتی را در دفتر مجله زن روز 
مهمان شدند و با عوامل این مجموعه دیدار و گفت وگویی 
را داشــتند و در این دیدار هدایایی به رسم یادبود تقدیم 
فرزندان شــهدا شد. در پایان نیز خانواده ها به دفتر مجله 
کیهان بچه ها رفتند و فرزندان شهدا ساعت شاد و مفرحی 
را در این مجموعه سپری کردند. گزارش کامل این دیدار را 

در شماره آینده مجله زن روز خواهید خواند.

حضور صمیمی خانواده شهدای مدافع حرم در مؤسسه كیهان

قیمت سرسام آور
 بلیت جشنواره فجر

این بار سقف قیمت بلیت جشنواره به یک میلیون و صد هزار تومان 
رسید و این رقم نیز متعلق به سینما ملت تحت عنوان »کاخ مردمی« 
جشنواره است؛ جایی که طبیعتاً باید اقشار مختلف مردم بتوانند در آن 

حضور یابند اما با این قیمت، قسمِت از ما بهتران می شود!
به گزارش تابناک، سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در شرایطی 
از چند روز دیگر آغاز می شود که قیمت باالی بلیت فروشی این رویداد 
برای کاخ مردمی جشنواره، هیچ ارتباطی با لفظ »مردم« ندارد و چنین 
تصور می شــود که دسترسی عمومی به جشنواره برای عموم سال به 
سال دشوارتر خواهد شد و این رویداد با بلیت فروشی به سمت طبقات 

خاص سوق پیدا خواهد کرد.
گمانه زنی ها درباره بلیت های جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین 
رویداد فرهنگی کشور تقریبا درست از آب درآمد و این بار سقف قیمت 
بلیت جشــنواره به یک میلیون و صد هزار تومان رسید و این رقم نیز 
متعلق به سینما ملت تحت عنوان »کاخ مردمی« جشنواره است؛ جایی 
که طبیعتاً باید اقشار مختلف مردم بتوانند در آن حضور یابند اما با این 

قیمت، قسمِت از ما بهتران می شود!
قیمت صندلی در هر ســانس سینماهای تهران هر بلیت 12 هزار 
تومان اســت که با خرید ســری قیمت آن ها هر بلیت 10 هزار تومان 
محاسبه خواهد شد. قیمت صندلی در هر سانس سینماهای راگا، کیان 
و تماشــا هر بلیت 10 هزار تومان است که با خرید سری قیمت آن ها 

هر بلیت 8 هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مهمانان ویژه گروه »الف« مجاز به انتخاب حداکثر 4 صندلی خواهد 
بود. هرکاربر از این گروه می تواند در 2 سری 2 صندلی انتخاب نماید 
یا در 4 ســری یک صندلی. مهمانان ویژه گروه »ب« هر کاربر از این 

گروه می تواند حداکثر 2 صندلی انتخاب نماید.
اضافه شدن بخش تئاتر مسجد
 به جشنواره تئاتر بسیج کشور

نشست شورای سیاســتگذاری تئاتر بسیج کشور با حضور سردار 
محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی ســپاه پاســداران انقالب 

اسالمی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت کوروش زارعی، به عنوان دبیر دوازدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر بسیج به ارائه گزارشی از روند جشنواره پرداخت 
و گفت: هدف اصلی ما در جشنواره بسیج کشف و پرورش جوانان مستعد 
اســت و تالش کردیم تمامی آثار از ایده تا اجرا به صورت تولیدی در 

یک پروسه آموزشی و اجرایی به نتیجه برسد.
زارعی افزود: هم اکنون آثار تولید شده برای جشنواره تئاتر بسیج 
نزدیک به 350 اجرا در شهرهای مختلف کشور دارند تا در نهایت 15 
نمایش صحنه ای و 10 نمایش خیابانی برای اجرا در جشــنواره اصلی 

که 24 تا 28 بهمن ماه در استان هرمزگان برگزار می شود راه یابند.
در ادامه این نشســت دیگر حاضران نیز به ایراد سخن پرداختند 
و برنامه ریزی و طرح های مختلفــی در رابطه با برگزاری دوازدهمین 
جشــنواره سراسری تئاتر بسیج مطرح شــد و یکی از مصوبات مهم 
جلســه، اضافه شدن بخش تئاتر مسجد به صورت بخشی ویژه در این 
دوره است و از سال آینده در فراخوان جشنواره بخش مسجد به شکلی 

مجزا اضافه خواهد شد.
دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور، 24 تا 28 بهمن 

1395 به دبیری کوروش زارعی در استان هرمزگان برگزار می شود.
حضور طالب متخصص

 در جشنواره سینما انقالب
به همت اداره اطالع رســانی و فعالیت های رسانه ای دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم، طالب متخصص رسانه ای در جشنواره سینما 

انقالب شرکت می کنند.
به گزارش بالغ، حجت االســالم سجاد شمس اللهی سرگروه گروه 
» نگاه بان« از حضور طالب داوطلب و متخصص اداره اطالع رســانی و 
فعالیت های رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 

حوزه علمیه قم در جشنواره سینما انقالب خبر داد.
شــمس اللهی هدف از حضور در جشــنواره سینما انقالب را بیان 
دغدغه های فرهنگی و دغدغه های انقالب در حوزه ســینما دانســت 
و گفت: براســاس فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: »تحول 
درسینما و تلویزیون بدون اصالح پایه های معرفتی علوم انسانی غربی 
امکان پذیر نیســت«،  می توان مطالبات ایشان از طالب در این عرصه 
را لزوم تحول، اهتمام به علوم انسانی و اصالح پایه های معرفتی علوم 

انسانی غربی دانست.
وی افــزود: به همین منظور 20 نفر از طــالب که در زمینه های 
مختلف همچون فیلم نامه نویســی، داستان نویسی، تولید فیلم، شعر و 
کســانی که در هنر، توانایی دارند را جهت شرکت در اکران فیلم های 

جشنواره سینما انقالب انتخاب کردیم.
ســرگروه گروه »نگاه بان« اظهار داشــت: جشنواره سینما انقالب 
هرساله در تاالر ســوره حوزه هنری تهران برگزار می شود؛ که امسال 
ششــمین جشــنواره از تاریخ هجدهم تا بیســت و هفتم بهمن ماه 
برگزار خواهد شــد. مدت زمان این جشــنواره هفت روز می باشد که 
شرکت کنندگان هرروز بعد از تماشای فیلم ها به نقد و بررسی پیرامون 
آثار می پردازند و این نقدها در دبیرخانه سینما انقالب و گروه رسانه ای 
اداره اطالع رسانی و فعالیت های رسانه ای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

علمیه قم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در اختتامیه جشنواره از فیلم برگزیده و نقد برتر تقدیر 
به عمل خواهد آمد و ما جهت آمادگی بیشــتر طالب، کارگاهی یک 
روزه در نظر گرفته ایم که قبل از اعزام به جشنواره برگزار خواهد شد.
دومین جشنواره تئاتر و سرودهای انقالبی 

برگزار می شود
جشنواره تئاتر و سرودهای انقالبی با همکاری و محوریت اداره کل 
آموزش و پرورش منطقه 18 و  دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه 
در مقاطع متوســطه اول و دوم و در قالب 69 گروه ســرود و 46 گروه 

تئاتر از تاریخ 2 تا 12 بهمن 1395 برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس فرهنگسرای خاتم )ص( و مدیر فرهنگی هنری منطقه 
18، شناسایی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و پرورش استعدادهای 
بالقوه دانش آموزان و فراهم کردن زمینه ایجاد رقابت ســالم و فضای 
شــاد و پرنشاط و غنی ســازی اوقات فراغت آنان، از جمله اهداف این 

جشنواره است.
اکبر بختیاری با بیان اینکه ســرودهای »آوای مدرسه«، »آزاد« ، 
»کتب درسی« ، حماســی و انقالبی محورهای بخش سرود جشنواره 
هستند اظهار داشت: زمان بندی اجرای بخش سرود، در سه روز مجموعا 
با حضور  69 مدرســه منطقه 18، شامل شنبه 2 بهمن با حضور  21 
مدرسه ، یکشــنبه 3 بهمن با حضور  23 مدرسه ، دوشنبه 4 بهمن با 

حضور 25 مدرسه است.
وی افزود: زمان بندی بخش نمایش نیز در 4 روز مجموعا با حضور 
46 مدرســه منطقه، شامل سه شــنبه 5 بهمن با حضور 11 مدرسه، 
چهارشنبه 6 بهمن با حضور 10 مدرسه، شنبه 9 بهمن با حضور 11 

مدرسه و یکشنبه 10 بهمن با حضور 14 مدرسه خواهد بود.

شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای
برخی از تحریم ها علیه افراد 

و شرکت های ایرانی را لغو کرد
شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای برخی از تحریم ها علیه 

افراد و شرکت های ایرانی را لغو کرد.
در بیانیه ای که بر روی وب سایت رسمی شورای اتحادیه منتشر شده 
شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی 
منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع ایران، شرکت 
تجاری و حمل و نقل هانســیاتیک و همچنین ناصر باطنی از فهرســت 

تحریم ها خارج شدند.
به گزارش جام، در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از جمله 

مجموعه های حذف شده از لیست تحریمی ها اعالم شده است.

در جلسه هفتگی شورای نگهبان صورت گرفت

تجلیل آیت اهلل جنتی
 از حضور پُرشور مردم

در مراسم تشییع 
رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت
دبیر شورای نگهبان از حضور پُرشور مردم در 
مراسم تشییع و ختم رئیس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تجلیل کرد.
به گزارش فارس، حضرت آیت اهلل احمد جنتی دبیر 
شــورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح 
امروز در جلســه هفتگی اعضای این شورا اظهار داشت: 
حادثه درگذشت ایشان، قابل پیش بینی نبود و ناگهانی 
رخ داد، با این حال مردم تشییع بسیار باشکوهی برگزار 

کردند که حضور این جمعیت هم پیش بینی نشده بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را عنصــری کلیدی در نظام 
اسالمی توصیف کرد و گفت: ایشان در طول نظام اسالمی 
مســئولیت های حساســی را عهده دار بود و با استعداد 
خوبی که داشت آخرین مسئولیت را در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به خوبی عهده دار بود.
آیت اهلل جنتی در ادامه با اشــاره به رحلت پدر آقای 
اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان، این مصیبت را 
به وی تسلیت گفت و یادآور شد: امروز در نمازخانه نهاد 
شــورای نگهبان، مجلس ختمی برای آن مرحوم برگزار 

خواهد شد.
دبیر شــورای نگهبان همچنین با اشاره به تصویب 
برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان 
کرد: بررسی این برنامه کار سنگین و مهمی است و نظرات 
مختلفی درباره آن مطرح است که امیدواریم به خوبی این 

بررسی در شورای نگهبان انجام گیرد.

پیکر مطهر شهید مدافع  مراسم تشییع 
حرم افغانستانی »صفدرعلی قربانی« در محله 

نازی آباد تهران برگزار  شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، پیکر پاک 
و مطهر شهید مدافع حرم »صفدرعلی قربانی« از 
تیپ فاطمیون صبح دیروز با حضور پرشور مردم از 

میدان بازار دوم نازی آباد تشییع و سپس در گلزار 
شهدای تهران به خاک سپرده شد. 

شهید قربانی در نبرد با تروریست های تکفیری 
داعش در ســوریه به شهادت رسیده است. از این 
مبارز سلحشور، یک دختر 6 ساله به یادگار مانده 

است.

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم در تهران

شمخانی:

آمریکا در مدیریت و جمع بندی نتایج اجالس آستانه
 نقشی نخواهد داشت

عکس :محمد علی شیخ زاده


