
اخباركشور
صفحه 3

      یک شنبه ۲۲ اسفند ۱3۹۵ 
۱3 جمادی الثانی ۱۴3۸ - شماره ۲۱۵۸3

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

شهید مدافع حرم، سعید زقاقی)ره(: مادرم! زمانی که خبر 
شهادتم را شنیدی گریه مکن، زمان خواندن وصیت نامه ام گریه 
مکن، فقط هنگامی گریه کــن که مردان ما غیرت را فراموش 

می کنند و زنان ما عفت را.
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شــرکتپتروشیمیاروند)ســهامیخاص( به عنوان 
مناقصه گزار در نظــر دارد اجرایعملیاتموضوعبندیک
فراخوانحاضرراازطریقبرگزاریمناقصهعمومی
یکمرحلهایباارزیابیکیفیبهیکیازاشــخاص

حقوقیواجدشرایط واگذار نماید.
1-موضــوعمناقصه: ارائــه خدمات عمومی )شــامل امور 
دفتری، آبدارخانه و مهمانســراها( تنظیفات غیرصنعتی و فضای 

سبز شرکت پتروشیمی اروند به مدت یک سال.
2-نحوهومحلتوزیعاســنادمناقصه: اسناد مناقصه 
همزمان به همراه اوراق ارزیابی کیفی از تاریخ 1396/1/5 لغایت 
پایان وقت اداری 1396/1/9 به متقاضیان طبق شرایط مندرج در 
بند »5«، به نشــانی استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر- 
ســایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، شرکت پتروشیمی 

اروند ارائه می گردد.
3-میزانســپردهونوعتضمینشرکتدرمناقصه: مبلغ 
310/000/000 ریال به صــورت )ضمانت نامه بانکی، چک تضمین 
شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 6094200030 نزد 

بانک تجارت- شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
4-مبلغخریداســنادمناقصه:بابت خرید اسناد مناقصه 
مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب مندرج در بند )3( واریز 

و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می گردد.
5-شــرایطالزمومدارکموردنیــازجهتخریدو

دریافتاسنادمناقصه:
* ارائه مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق اساســنامه، 
آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی، 

کد اقتصادی و شناسه ملی.
* موضوع اساسنامه می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

* ارائه حداقل یک یا حداکثر ســه فقــره تصویر مصدق مفاصا 
حساب تأمین اجتماعی مشابه با موضوع مناقصه که در پنج سال 
گذشته به اتمام رسیده باشد و یا ارائه گواهی قرارداد مشابه فعال 

از سوی کارفرما )همراه با کپی قرارداد( باشد.
* ارائه گواهینامه های صالحیــت ایمنی پیمانکاران و همچنین 

تأیید صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
* معیار ارزیابی مناقصه گران براساس سوابق قراردادهای اجرایی 
مرتبط با موضوع مشــابه مناقصه، توان مالی، حســن انجام کار، 
استانداردها، مدارک iso و دیگر موارد ذکر شده در اوراق ارزیابی 

کیفی صورت می گیرد.
* صورت های مالی حسابرســی شده سال 93-94 با نظر مثبت 

حسابرس رسمی
6-معیارهــایارزیابــیکیفیوســایراطالعاتو
جزئیاتمربوطبهمناقصهدراوراقارزیابیواســناد

مناقصهدرجگردیدهاست.
7-مبلغبرآوردیمناقصه: مبلغ برآوردی مناقصه در جلسه 

توجیهی به مناقصه گران اعالم می گردد.
تاریخ  8-زمانجلســهتوجیهی: جلســه توجیهــی در 

1396/1/16 برگزار می گردد.
9-زمانتحویــلپاکاتمناقصه:زمــان تحویل پاکت 
ارزیابی کیفی، پاکات )الف، ب، ج( و پاکت مربوط به حراســت تا 

پایان وقت اداری مورخ 1396/1/23 می باشد.
10-گشایشپاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم 
را از کمیته فنی بازرگانی کســب نمایند جهت گشــایش پاکات 

دعوت بعمل می آید.
11-مدتاعتبارپیشــنهادات: ســه ماه از تاریخ تحویل 

پاکات می باشد.
12-هزینــهدرجآگهــیبرعهدهبرنــدهمناقصه

میباشد.
* متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، 
می توانند با شماره تلفن های 06152126475- 06152126472- 
تمــاس و همچنیــن آگهی فــوق را از طریق نشــانی اینترنتی

 www.arvandpvc.ir مالحظه نمایند.

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره۱/۹۵/0۱6
فراخوان مناقصه عمومی

مومن حالل و حرام خدا را 
ثابت و الیتغیر می داند

امام علی)ع(: »ای بندگان خدا! آگاه باشــید؛ مؤمن کسی 

است که حالل خدا را هم اکنون حالل، و حرام خدا را هم اکنون 

حرام بشــمارد، و آنچه را کــه مردم با بدعت ها تغییر دادند، 

چیزی از حرام را حالل نمی کند، زیرا حالل همان است که خدا 

حالل کرده و حرام همان چیزی اســت که خدا حرام شمرده 

است.«                                نهج البالغه- خطبه ۱76

اده
خ ز

 شی
لی

د ع
حم

س :م
عک

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: از سوی 
شــورای نگهبان هیچگونه عالمت و خبری به 
نامزدها ارسال نشده و نظر شورای نگهبان در 

مهلت بررسی صالحیت ها اعالم خواهد شد.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
شــورای نگهبان صبح دیروز در نشستی خبری در 
خصوص اظهارات علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اســامی مبنی بر اینکه عده ای از شــورای نگهبان 
می ترســند و به همین دلیل برخی موضوعات را به 
گردن مجلس می اندازند گفت: شورای نگهبان ترسی 
ندارد، شــما که اینجا هستید از ما می ترسید؟هرچه 

دل تنگتان می خواهد بگویید.
کدخدایی تأکید کرد: صحبت های رئیس مجلس 
دلیــل بر این اســت که کســی ازشــورای نگهبان 

نمی ترسد.
شورای نگهبان در انتخابات 
شوراها ورود نخواهد داشت

به گزارش مهــر وی همچنین 

در مورد اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه 
نظارت بر انتخابات شورا مصیبت بزرگی است گفت: 
شورای نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد 
داشــت، قانون اساســی چنین اختیاری به شورای 
نگهبان نداده است. فرمایشات دبیر شورای نگهبان با 
توجه به جایگاه ایشان در شورای نگهبان نبوده بلکه 

از جایگاه ریاست مجلس خبرگان بوده است.
کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان در خصوص 
نظارت بر انتخابات شوراها، نه ادعایی دارد، نه فرصت 

و نه امکانات الزم را در اختیار دارد.
اعالم نظر شورای نگهبان

 در مهلت بررسی صالحیت ها خواهد بود
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سؤال 
خبرنگار رادیو که پرسید یکی از نامزدهای احتمالی 
اعام کرده است که رد صاحیت نخواهم شد، گفت: 
خود شورای نگهبان هم این مقدار مطمئن نیست و هر 
گونه اظهار نظر پیش از موعد فاقد اعتبار قانونی است 
و ما نمی توانیم اکنون اظهار نظر در این باره داشــته 

باشیم. وی در پاســخ به سؤالی درباره کاندیداتوری 
داوطلبانــی کــه در انتخابات مجلس گذشــته رد 
صاحیت شده اند و اینکه با اتکا به چه پالسی مجددا 
کاندیدا می شــوند، عنوان داشــت: باید از خودشان 
بپرسید که چه پالسی دریافت کرده اند که داوطلب 
شــدند اما از سوی شورای نگهبان هیچگونه پالس و 
خبری ارســال نشده و اعام نظر شورای نگهبان در 

مهلت بررسی صاحیت ها انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری 
که از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس به علت 
مغایرت با سیاست های کلی برای اولین بار پرسیده 
بود، گفت: این اعام مغایرت با سیاست های کلی از 
سوی شورای نگهبان برای اولین بار نبوده است و از 
گذشته و از سال 78 شورای نگهبان به علت مغایرت 
با سیاست های کلی به مصوبات مجلس ایراد گرفته 
بود و مجلس نیز بر اساس نظر شورای نگهبان مصوبه 
خود را اصاح می کرد و پس از آن نیز در ســال های 
92 به بعد آیین نامه نظارت بر سیاست ها تصویب شد 
و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و در برنامه پنجم 

هم چنین موضوعی رخ داد.
وی با تأکید بر اینکه شــورای نگهبان به هنگام 
بررسی صاحیت  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
قطعا به همه وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد در 
ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا در 
مورد تبلیغات تمام عیار انتخاباتی در فضای مجازی 
پاســخ داد: شورای نگهبان تا آنجا که امکانات اجازه 
دهد رصد خود را بر تبلیغات در فضای مجازی انجام 
می دهد امــا نیازمند قانون جامعی هســتیم که به 
ویژه درباره تبلیغــات انتخاباتی اختیارات الزم را به 

شورا بدهد.
ســخنگوی شــورای نگهبان از مجلس شورای 
اســامی خواست تدوین قانون جامع انتخابات را به 
اتمام برساند تا امکانات و اختیارات نهادهای نظارتی 
متناسب با روش  های جدید تبلیغات انتخاباتی باشد.

کدخدایی در نشست خبری:

شورای نگهبان هیچ عالمتی درباره صالحیت ها نداده است

با تصمیم هیئت وزیران صورت گرفت

مصوبه دولت درباره تهاتر مطالبات 
برخی شرکت ها از دولت با بدهی آنها

هیئت دولت تصویب کرد مطالبات تعدادی از شرکت های 
دولتی با بدهی همان شرکت ها  به سازمان امور مالیاتی کشور و 

سازمان خصوصی سازی تهاتر شود.
به گزارش فارس، هیئت دولت تصویب کرد مطالبات ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و شرکت های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق 
سنندج مپنا، پرشیان فوالد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب 
شــرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شــرکت های دولتی با بدهی 
همان شرکت ها  به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی 
تهاتر شود.همچنین با تصویب هیئت وزیران مبلغ 200 میلیارد ریال 
برای پرداخت خسارت و هزینه های عملیاتی وقوع آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد.
خبــر دیگر اینکه هیئت وزیران مبلغ 8 هزار و 107 میلیارد ریال 

برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اختصاص داد.

»سینماسنگر« 
در راهیان نور برپا شد

غرفه های »سینماسنگر« شامل نمایش فیلم های جشنواره عمار در مناطق 
عملیاتی و یادمان های راهیان نور برگزار شد. 

در این غرفه ها 40 فیلم از آثار جشــنواره عمار شامل داستانی، مستند، 
نماهنگ و انیمیشن در یادمان  شهدای هویزه برای زائران به صورت رایگان 

و بلیط فروشی اختیاری به نمایش گذاشته می شوند.
فیلم سینمایی »ترمینال غرب«، مستند »داد«، فیلم داستانی »دایو« و 
آثار دیگری مثل »پسرم«، »برادران«، »مادرانه« از جمله آثاری هستند که 

در »سینماسنگر« جشنواره عمار در راهیان نور اکران می شوند.
همچنیــن در کنار اکران فیلم، ثبت نام اکــران کننده، توزیع و  فروش 
فیلم های اکران مردمی عمار، مصاحبه با زائران و ثبت خاطرات اکران کنندگان 
به عنوان برنامه های جنبی جشنواره عمار در محل غرفه »سینماسنگر« در 
هویزه صورت می گیرد.غرفه های سینماسنگر از 20 اسفند برپا شده اند و تا 

هفت فروردین سال آینده، میزبان زائران راهیان نور هستند.
انتشار جمالت قصار رهبر انقالب

 به زبان ترکی استانبولی
کتاب جمات قصار رهبر معظم انقاب اسامی، به زبان ترکی استانبولی 

چاپ و منتشر شد.
عنــوان بــا  کتــاب  ایــن  کیهــان  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
 »ince noktalar ayetullah uzma seyyid ali hamenei« 
توسط اسماعیل بندیداری به زبان ترکی استانبولی ترجمه و از سوي انتشارات 
تسنیم استانبول با همکاري وابسته فرهنگی جمهوری اسامی ایران با تیراژ 

دوهزار نسخه منتشر شده است.
کتاب جمات قصار رهبر انقاب در قالب 115 صفحه شامل فرمایشات 
ایشــان در خصوص تعلیم و تربیت، دانشــجو و دانشگاه و انقاب فرهنگی 

تنظیم شده است.
 »محمد رسول اهلل«

 به کربال می رود
فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل« از روز دوشنبه 2۳ اسفند در کربای 

معا به نمایش درمی آید.
محمدرضا صابری مدیرعامل دفتر پخش نورتابان در گفت وگو با فارس 
درباره اکران فیلم »محمد رســول اهلل« در شــهرهای عراق گفت: شهرهای 
مختلفی از کشــور عراق  فیلم ســینمایی »محمد رسول اهلل« را به نمایش 
درآوردنــد و با توجه به فعالیت گســترده مفتی های عربســتان برای دیده 
نشدن فیلم، اما این فیلم با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کرده و توانسته نظر 

مخاطبان را در شهرهای مختلف عراق به خود جلب کند.
وی ادامــه داد: اقبــال مخاطبان به حدی بود که نمایندگان شــرکت 
پخش کننده در عراق به ایران آمدند و دســتگاه نمایش خریداری کردند تا 

بتوانند فیلم را در شهرهای نجف و کربا نیز به نمایش گذارند.
صابری درباره زمان اکران فیلم در شهرهای متبرکه نجف و کربا گفت: 
از روز دوشــنبه 2۳ اســفندماه فیلم در کربای معا به نمایش  درمی آید. 
هفته آینده همزمان با روزهای پایانی ســال نیز فیلم در نجف اشــرف به 

نمایش درخواهد آمد.
شاعر زن روس: »آقا« برای من

 مثل پدر است
شاعر فارسی زبان کشور روسیه درباره خاطره اش از شعرخوانی نزد رهبر 
انقاب اسامی گفت: آقا برای من مثل پدر بود. وقتی ایشان را دیدم و شعرم 

را به زبان فارسی برایشان خواندم، احساس آرامش داشتم.
برزینا اســتاد زبان فارسی دانشگاه روابط بین الملل مسکو و از مهمانان 
جشنواره شعر فجر در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به دیدار رهبر انقاب با 
شاعران گفت: ایران تنها کشوری است که جلسات شعرخوانی را در باالترین 
سطح برگزار می کند. در روسیه هیچ وقت مراسمی برگزار نمی شود که رئیس 
جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشــور، شاعران را جمع کند و این قدر به 

ادبیات توجه داشته باشد.
این شــاعر و مترجم روس با یادآوری خاطره حضورش در محفل دیدار 
رهبری با شاعران و خواندن شعری به زبان فارسی افزود: پیش از این دیدار، 
راجع به ایشان فقط مقاله خوانده بودم. دیدار بسیار عجیب و خاطره انگیزی 
بود. پیش از این نمی دانســتم که مردم ایران به رهبرشان »آقا« می گویند. 
آقا برای من مثل پدر بود. وقتی ایشــان را دیدم و شــعرم را به زبان فارسی 

برایشان خواندم، احساس آرامش داشتم.
وی خاطرنشان کرد: برایم عجیب بود که در ایران، باالترین مقام کشور، 

شاعری فرهیخته و ادب دوست است و این قدر به ادبیات توجه دارد.
بزرگداشت احمد عزیزی 

امروز با حضور شاعران برگزار می شود
سی و پنجمین شب شاعر با گرامیداشت یاد و خاطر شاعر فقید مرحوم 
احمد عزیزی امروز یکشنبه 22 اسفند در نخلستان سازمان هنری رسانه ای 

اوج برگزار می شود.
در حالی که پیش از این بنا بود شــب شاعر سی و چهارم، آخرین شب 
شــاعر در ســال 1۳95 لقب بگیرد، پس از درگذشت مرحوم احمد عزیزی 
شاعر خوش قریحه و معاصر کشور، سی و پنجمین شب شاعر به گرامیداشت 

یاد و خاطر این شاعر فقید اختصاص داده شد.
گفتنی است این مراسم با حضور تنی چند از ادیبان و شاعران معاصر و 
همچنین دوستان، همکاران و خانواده مرحوم احمد عزیزی برگزار خواهد شد.
شب شاعر مراسمی است که در جهت پاسداشت منزلت شاعران انقاب اسامی، 
در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود و در همین چهارچوب تاکنون 
 ســی و چهار مراسم شب شــاعر در سازمان هنری رســانه ای اوج برگزار 

شده است.
موج افشاگری درباره 

یک شبکه تلویزیونی منحرف
موجی از افشاگری علیه یک شبکه تلویزیونی ضداخاقی و حامی بهائیان 
موسوم به »من و تو«، پشت صحنه این تلویزیون سیاسی را بیشتر آشکارکرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این شبکه پس از قرارداد همکاری با شبکه 
ده تلویزیون رژیم صهیونیستی و اخذ توافق با مقامات امنیتی آمریکا، خط 

مشی سیاسی و ضداسامی و ضدایرانی خود را برجسته کرد.
»من و تو« که از گروه ها و جریانات تجزیه طلب حمایت می کند، ابتدا با 
تابلوی »سرگرمی« قشری از طبقه عوام را به خود جلب کرده بود، اما رفته 
رفته ماهیت سیاســی خود را عیان کرد و بر حجم و رنگ برنامه های ضد 

اخاقی اش با هدف زدودن ارزشهای اسامی و ایرانی، افزود.
مدتی پیش حسن اعتماد پدر یکی از تهیه کنندگان و مجریان شبکه »من 
و تو« و ســردبیر سابق اتاق خبر شبکه، طی یک افشاگری از روابط پنهانی 

پسر خود و مدیر شبکه، کیوان عباسی با پنتاگون خبر داد.
قبل تر اما، چندین مجری زن این شــبکه درباره وضعیت غیراخاقی و 
نیات گردانندگان من و تو افشاگری کردند.ظرف چند روز اخیر هم خبرگزاری 
فارس، ویدیوهایی از برخی شرکت کننده های یکی از برنامه های این شبکه 
منتشر کرده است که در آن از روابط پنهان و ماهیت دست اندرکاران »من 

و تو« و زد و بندهای برنامه سازان آن خبر داده است.

دومین هواپیمای ایرباس در فرودگاه مهرآباد 
بر زمین نشست تا دولتمردان یازدهم حرفی 
برای گفتن داشته باشند، آنان که تا دیروز از 
برجام به عنوان معجزه قرن یاد می کردند و آب 
خوردن مردم را نیز در گرو به سرانجام رسیدن 
مذاکراتشان با غرب می دانستند این روزها جز 
آمد و رفت هواپیماها بر آسمان ایران خبری و 

خیری برای ملت در چنته ندارند!
به گزارش ایسنا، ایرباس ۳۳0 خریداری شده از 
سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر پس از تحویل به 
مقامات این شــرکت به طور رسمی به تهران آمد تا 
دومین هواپیمای خریداری شده ایران باشد که پس 

از برجام به طور رسمی وارد ناوگان می شود.
با به نتیجه رسیدن برجام روزنامه های زنجیره ای 
و رسانه های حامی دولت از برجام با عناوینی چون 
معجــزه قرن، آفتاب تابان و فتح الفتوح یاد کردند، 
فتح الفتوحی کــه قرار بود زندگی مردم را متحول 
کند و بر مشکات اقتصادی و معیشتی مردم خط 
پایانی بکشد ولی تا به حال تنها از این همه نتیجه ای 
که قرار بود عاید ملت ایران شود تنها دو هواپیما در 
فرودگاه مهرآباد بر زمین نشسته است تا دولتمردان 

نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
تقلیل معجزه قرن و آفتاب تابان به دو هواپیمای 
ایرباس را شاید بتوان طنز تلخ ثمره برجام برای ملت 
ایران دانســت و اینک که در روزها و ماه های پایانی 
عمر دولت یازدهم هستیم دست خالی دولتمردان 

یازدهم را به وضوح نشان می دهد.

دی ماه ســال جاری اولین هواپیمای ایرباس با 
حواشــی تحقیرآمیز در فــرودگاه مهرآباد بر زمین 
نشست، حواشی تحقیرآمیزی که دولتمردان با افتخار 
آن را در بوق و کرنا کردند تا همگان بدانند میوه های 

سیب و گابی برجام به ثمر رسیده است.
در روزهای بر زمین نشســتن اولین هواپیمای 
ایربــاس به این نکته تاکیــد کردیم که » هرکس 
کمترین اطاعی از داده های آماری داشــته باشد و 
یا هرکس که بعنوان پدر یک یا سرپرســت خانواده 
دستی در معیشــت و اقتصاد خانواده داشته باشد، 
به خوبی می داند که اوضاع، به مراتب بیش از آنکه 

دولتمردان نمایش می دهند آشفته و نابسامان است 
و دهها مشــکل کلیدی و حیاتی در سر راه زندگی 
مردم وجود دارد که هواپیما در پیش آن مشکات، 

دغدغه ای فانتزی قلمداد می شود.«
در گزارش 25 دی ماه سال جاری به این مسئله 
تاکید کردیم که » مشکاتی مثل رکود ویران کننده 
اقتصاد بیکاری خانمان بر افکن و زمینه ساز ده ها و 
صدهــا معضل اجتماعــی و امنیتی دیگر، تعطیلی 
پی درپی و وحشــتناک صنایع و معــادن و ... تنها 
نمونه هایی از این مشکات است که دولت یازدهم 
ترجیح داده به جای حل و رفع آنها، با جشن ایرباس، 

بــه قول مولوی نوای »خر برفــت و خربرفت« را با 
صدای بلندتری ساز کند و مردم را از آن دغدغه ها 

منصرف کند!«
از یک سو ســبد دولت از هرگونه محصولی در 
بزرگترین وعده و ادعایش از روز نخســت تا کنون، 
یعنی پرونده هسته ای و موضوع برجام خالی و بدون 
دستاورد است و از دیگر سو، انتخاباتی در پیش است 
که پیروزی در آن بدون هیچ کارنامه ای برای مردم، 
ســخت و دشوار است و نزدیکترین یاران دولت هم 

نسبت به آن امید ندارند.
کیهان در آذر ماه ســال جاری نیز در گزارشی 
دیگر  با عنوان»پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان 
انتخابات« نوشت:» بهمن ماه سال گذشته در حالی 
کــه اندکی از نهایی شــدن توافق برجام گذشــته 
بــود و از طرفی دیگر جامعــه به تدریج در تکاپوی 
انتخابات مجلس قرار می گرفت هیاهوی قرارداد با 
یکی از غول های هواپیما سازی جهان یعنی ایرباس 
به صورت گســترده مطرح شد. اکنون نیز در حالی 
که دســت دولت از وعده هایی که داده خالی است 
دوباره موضوع خرید هواپیما به تیتر یک روزنامه های 

زنجیره ای تبدیل شده است.
در میان آن همــه بدعهدی های غرب و خاصه 
آمریــکا در اجرای تعهداتشــان حــاال که موضوع 
قرارداد خرید هواپیما برای بار چندم مطرح شــده 
اســت باید هم روزنامه های زنجیره ای را به جشن و 
پایکوبی بکشاند...گویا ماموریت آنها پرواز در آسمان 

انتخابات است.«

معجزه قرن
به خرید ایرباس تنزل یافت!

رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات
 استان تهران خبر داد

رصد اطالعاتی کامل 
دستگاه های ذیربط

برای برگزاری 
انتخابات96 
در پایتخت

انتخابات  ســتاد  امنیتی  کمیته  رئیس 
از رصــد اطالعاتی کامل  اســتان تهران 
دســتگاه های ذیربط به منظــور برگزاری 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره شورای شهر و روستا در این 

استان خبر داد.
به گزارش فارس، سومین جلسه کمیته امنیتی 
ســتاد انتخابات اســتان تهران با حضور استاندار، 
مسئوالن امنیتی و اطاعاتی و فرماندهان نیروی 
انتظامی استان تهران به منظور هماهنگی مراکز 
امنیتــی و اطاعاتــی در آســتانه انتخابات 29 
اردیبهشت ماه 96 در محل اردوگاه باهنر برگزار شد.

محســن همدانی معاون امنیتــی و انتظامی 
استانداری تهران در این جلسه طی سخنانی با بیان 
اینکه رصد اطاعاتی کاملی برای برگزاری انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره 
شــورای شهر اتخاذ شده است گفت:  هیچ تهدید 
امنیتــی بالفعلی وجود ندارد و همه دســتگاه ها 

اقدامات رصد اطاعاتی خود را انجام می دهند.
وی افزود: تدابیر الزم برای تامین امنیت زمان 
برگزاری انتخابات از جمله در حوزه های اخذ رای 

اتخاذ شده است.

نماینده رهبر معظم انقالب 
در شورای عالی امنیت ملی 
گفت: تفکر انقالبی نباید در 
عرصه مقابلــه با »تبعیض« 

غایب باشد.
ســعید جلیلی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در جمع 
مردم شهرستان دهدشت مسجد 
صاحب الزمان)عج( حضور یافت 

و به سخنرانی پرداخت.
جلیلی با بیان این که دشمن 
بیشترین تحریم ها را بر صنعت 
هسته ای و موشکی اعمال کرد 
اما موفق نشــد، اظهار داشــت: 
دلیــل عدم موفقیت دشــمن، 
عدم محاسبه وجود دانشمندانی 
انقابــی و متدین و نماز شــب 
خوان مثل شهید دکتر شهریاری، 
شهید دکتر علی محمدی، شهید 
رضایی نــژاد و شــهید احمدی 

روشن بود.
 وی با طرح این سؤال که چرا 
در کشوری مانند ایران که دریای 
امکانات اســت، فقر وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: وقتی که در 
برخورداری ها و توزیع امکانات و 
در برخورد با مفسدین »تبعیض« 
وجود داشته باشد، فقر به وجود 

می آید.
عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام با اشــاره به 
نارضایتی مقام معظم رهبری از 
عملکرد دولت در اجرای اقتصاد 
مقاومتی گفت: اگر تطابق قول 
و عمل نباشد، نتیجه ای حاصل 
نخواهد شــد. زمانــی موفقیت 
حاصل می شــود که هم ملت و 

هم دولت در صحنه حاضر باشند 
و تبعیض مانع هم افزایی دولت 
و ملت می شــود. ملت حاضر در 
صحنه اســت ولی دولت نباید 
غایــب از صحنه هــای خدمت 
باشد. غیبت دولت از صحنه های 
خدمت یعنی فقدان اقدام و عمل.
جلیلــی با بیان این که همه 
باید به دولت کمــک کنند اما 
دولت نیز باید در صحنه خدمت 
به مــردم حاضر بــوده و اراده 
برخورد با تبعیض داشته باشد، 
اظهار داشت: تفکر انقابی نباید 
در عرصه مقابلــه با »تبعیض« 

غایب باشد.
در ادامــه وی در پاســخ به 
پرسشــی درباره این که ریشه 
مشکات کشور سیاست خارجی 
دولت قبل بوده است، گفت: در 
انتخابات دوره قبل عده ای مطرح 
کردنــد که با قدرت های دنیا به 
روش دیگــری باید گفتگو کرد، 

به آنها لبخند زد، نباید شــعار 
تند داد، با این کارها، مشکات 
کشور با دنیا حل می شود و به این 
اقتصادی حل  مشکات  ترتیب 
خواهد شد. این حرف را افرادی 
از هر دو جناح می گفتند. امروز 
این روش 4 ســال تجربه شده 
است و کشــور عاوه بر لبخند 
زدن راکتــور اراک که ماحصل 
15 سال کار دانشمندان ایرانی 
بوده را هم بتن ریزی کرده است، 
10 هزار کیلو مواد غنی ســازی 
شده از کشور خارج شده و اکثر 
سانتریفیوژها هم جمع شده است 
اما آیا نتیجه ای حاصل شد؟ آیا 
اقتصادی حل شد؟  مشــکات 
آیا تحریم برداشته شد؟ اکنون 
ایران در خارج  هیچ سفارتخانه 
نمی تواند یک حساب دالری در 

بانک باز کند!
انقاب  رهبر معظم  نماینده 
در شــورای عالــی امنیت ملی 

همچنین در پاســخ به سؤاالت 
متعــددی که دربــاره موضوع 
بیکاری جوانان مطرح می شــد، 
اظهار داشــت: اگر قرار اســت 
مشــکل بیکاری حل شود، باید 
چــرخ تولید بچرخــد و الزمه 
بازار  این چرخیدن، گســترش 

محصوالت ایرانی است.
بــه گزارش فــارس، جلیلی 
بــا بیــان مثال هایــی از روابط 
خارجی اقتصادی با همسایگان 
خاطرنشــان کرد: در چند سال 
اخیر ایران و عراق بهترین روابط 
سیاســی، امنیتــی، مذهبی و 
اجتماعی را داشته اند و در مقابل 
روابط عراق و ترکیه تیره شــده 
است، با این حال صادرات ترکیه 
به عراق دو برابر ایران است، در 
حالی که اگر ما 10 میلیارد دالر 
صادرات به عراق را افزایش دهیم، 
بخش زیادی از مشکل بیکاری 

حل خواهد شد.

جلیلی:

تفکر انقالبی نباید در عرصه مقابله با تبعیض غایب باشد

هیئــت پارلمانی ایران با 
روسای مجالس اقوام و مجلس 
نمایندگان بوسنی و هرزگوین 
و معاون وزیر امنیت این کشور 

دیدار و گفت وگو کردند.
به  ایــران  پارلمانی  هیئــت 
بروجردی  ریاســت عاء الدیــن 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی و فاحت پیشه 
و علــوی از دیگــر اعضــای این 
کمیسیون در ادامه سفر دوره ای به 

منطقه بالکان به سارایوو پایتخت 
بوسنی و هرزگوین سفر کردند.

در جریان  پارلمانــی  هیئت 
این سفر با روسای مجلس اقوام 
و مجلس نمایندگان بوســنی و 
هرزگوین دیدار و گفت وگو کردند 
که طرفین در این دیدار بر تقویت 
روابــط میان دو کشــور و ارتقاء 
مناسبات تجاری و اقتصادی تاکید 
داشتند.همچنین هیئت پارلمانی 
با معاون وزیر امنیت بوســنی و 

هرزگوین نیز دیدار کرده که در 
ایــن دیدار نیز طرفیــن بر لزوم 
طرفین  بین  همکاری ها  افزایش 

تاکید کردند.
بــه گــزارش ایســنا هیئت 
پارلمانی ســفر خــود را از روز 
سه شنبه 17 اســفند آغاز کرد. 
پیــش از ورود بــه بوســنی و 
هرزگوین به صربستان سفر کرد 
و با مقامات این کشــور دیدار و 

گفت وگو کرد.

دیدار هیئت پارلمانی ایران
 با رؤسای مجلس و معاون وزیر امنیت بوسنی و هرزگوین

سالم به پیشگاه حضرت ام البنین، به مادر شهیدان فدایی 
سیدالشهدا)ع( به اسوه و الگوی مادران شهدا

ســالم به سرو بلنداســتقامت و آزادگی که در سایه سار 
وجود پربرکتش، سپهساالر سپاه حسین)ع( پرورش یافت.

سالم به آنکه دامانش، مهد و پرورش گاه اسوه جوانمردان 
و بهترین برادر دنیا، عباس ابن علی)ع( بود.

ســالم به بانوی ادب، ســالم به بانوی تواضع، سالم به 
بانویی که کرامت و انسانیت را به اوج رساند، آنگاه که خود را 
کنیز خانه زهرای مرضیه نامید و پسرانش را غالم حسنین)ع(.
سالم به مادر پسران، سالم به بانویی که تاریخ به احترام 
فداکاری و گذشت و ایثار او، تمام قد می ایستد. سالم به بانویی 

که به پسرانش ادب فنا در امام را آموخت و ثابت کرد که؛
هر که ادب کرد به درگاه دوست
در دو جهان الیق الطاف اوست

بانوی کریم و ســخاوتمندی که بهترین گل های بوستان 
جانش را عاشقانه به قربانگاه عشق، پیش  پای دردانه پیامبر 
و امام زمانش قربانی کرد و پس از آن با صالبت و اســتوار 
ایســتاد و تا ابد، صبر را شرمنده این همه صبر و ایستادگی 

کرد.
مادری که در یک نیمروز، چهار فرزندش را به مسلخ عشق 
فرستاد ولی در بازگشت کاروان شهادت، بیش از همه و پیش 

از همه، سراغ حسین)ع( را گرفت نه فرزندان خود.
امروز ســالروز رحلت حضرت فاطمــه کالبیه، ملقب به 
ام البنین اســت. ســر و قامت فداکاری که خورشید از مشرق 
چشمانش تا افق های دور نورافشانی کرد. دامنش برای روز 
بی کســی آل اهلل ســربازانی بی نظیر در همه اعصار و قرون 
پرورید. به روح بلند و آســمانی اش درود می فرســتیم و به 

آستان رفیع ایثار و فداکاریش، سرتعظیم می سائیم.

به پیشگاه اسوه صبر
 حضرت ام البنین)ع(


