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نه که ما ،فاطمه(س) هم...

لحظههــا را متوســل بــه دعاییــم بیــا
سالیانیســت کــه دلتنگ شــماییم بیا
وســعتت در دل این ظرف نشد جا ماندیم
تشــنه از حســرت رویت لب دریا ماندیم
چشممان خشک شد از وسعت این بیآبی
و نداریــم دگــر طاقــت ایــن بیآبــی
در قنــوت دلمــان خواهش بــاران داریم
ندبــه خوانیــم و تمنــای بهــاران داریم
پــس ببار ای پســر حضرت بــاران بر ما!
کــه ترک خــورده زمین از اثــر این گرما
دامــن دشــت شــده ســفره راز دل مــا
داغ آاللــه نشــانی ز نیــاز دل مــا
ما که در راه تو عمریســت تمامی گردیم
گردبادیــم و بــه دنبال شــما میگردیم
چنــد جمعه دلمان را ســر راهــت آریم
تــا بدانــی کــه تمنــای وصالــت داریم
شــهرمان را ز رخ چون قمرت روشن کن
کوچههــا را پر از نســترن و سوســن کن
آســمان خواهش یک جرعه نگاهت دارد
نــه که ما فاطمه هم چشــم به راهت دارد
مصطفی صابر خراسانی
***

صبح پرستاره

آرامــش شــب دوبــاره برمیگــردد
خورشــید ســحر ســواره برمیگــردد
بــا ســیصد و ســیزده طلوعــی دیگــر
آن صبــح پــر از ســتاره برمیگــردد
محمد مهدی عبدالهی
***

انتظار آخر چشم انتظارها

در حســرت تو خون شده چشــم نگارها
ای انتظــار آخــر چشــم انتظارهــا
ای آشــناتر از همــه ،این دیــده کور باد
نشــناخته اگرچــه تــو را دیــده بارهــا
خار طمع به چشــم و به پا ریسمان ترس
افتادهایــم بــی تــو در ایــن گیرودارهــا
جــز اشــک ناشــیانه و جز آه پشــت آه
دیگر چه چشــم داشــتی از تازه کارها!؟
کار دل از ترحــم دلــدار هــم گذشــت
زنــگار بســته آینــه جــای غبارهــا
پاییزمــان شــدند و گالویزمــان شــدند
ســر میرســند بی تــو یکایــک بهارها
مشــتی پیاده در دل این جــاده ماندهایم
رحمــی به مــا نکرد کســی از ســوارها
دل کاش جــز مســیر تو راهــی بلد نبود
شــد دردســر برای مــن ایــن اختیارها
تــاری ز مــوی یــار دل زار را بس اســت
ایــن مــا و ایــن گلــوی مهیــای دارها
برگــرد! تا بــه دور تــو گردم مریــد وار
در دور نامــرادی ایــن روزگارهــا
هادی ملکپور
***

سینه آتشفشانی

مثــل نســیم آمدنــت ناگهانــی اســت
مثل شــمیم یــاس ،حضور تو آنی اســت
مثــل بهار در همــه جا پخش میشــود
اخبار ســبز صبح ظهورت جهانی اســت
مثــل نمــاز و روزه فراگیــر میشــود
مهرت چرا که ریشــه آن آســمانی است
دیگر کســی وســاطت باطــل نمیکند
دیگر چه جای خواهش و پا در میانی است
آغــاز دوره «أرنــی» گفتــن دل اســت
پایــان آیههــای غــم «لن ترانی» اســت
صد فاطمیه رفت و نشــد فاطمی شــویم
تنها امید ما به همین روضهخوانی اســت
ای کــوه صبــر از غم زهرا شــدی تو آب
با یاد کوچه ســینهات آتشفشــانی است
در پشــت در بــرای ظهــورت دعــا کند
آن مادری که قامتش از غم کمانی اســت
سید محمد میرهاشمی
***

شرمنده اللههای پرپر

تــا آمــدی از ترانــه سرشــار شــدم
از خــواب هــزار ســاله بیــدار شــدم
خوشــحالم از اینکــه بــاز هم مثــل بهار
در آینــه چشــم تــو تکــرار شــدم
***
خــوش بــاد کــه از بهــار بهتر باشــیم
سرســبزتر از ســرو و صنوبــر باشــیم
آن روز مبــاد تــا در ایــن بــاغ وجــود
شــرمنده اللههــای پرپــر باشــیم
عبدالرحیم سعیدی راد
***

رفیق حادثهها

رفیــق حادثههــای بــه رنــگ تقدیری
اســیر ثانیههایــی شــبیه زنجیــری
در ایــن رســانه دنیــا میــان برفکهــا
نــه مانده از تو صدایی نــه مانده تصویری
رســیده ســن حضورت به ســن نوح اما
شــمار مــردم کشــتی نکــرده تغییری
هــزار جمعــه بی تــو گذشــته از عمرم
هــزار ســال پیاپــی دچــار تأخیــری
شــبیه کودک زاری شــدم کــه در بازار...
تو دســت گمشــدهها را مگر نمیگیری؟
کاظم بهمنی

اگر مسئولی میخواهد از دشمن بترسد
به حساب مردم نگذارد

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی صبح دیروز  (چهارشنبه) در دیدار
فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه
ارتش به مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی با اشاره
به نقش اقتدار ،تواناییها و انگیزه باالی ارتش در
تأمین امنیت کشــور ،نیروهای نظامی را یکی از
مؤلفههای تأمین امنیت برشــمردند و با تأکید بر
تأثیــر عملکرد دســتگاههای اقتصادی ،علمی و
تحقیقاتی ،و آموزشــی و فرهنگی در جلوگیری
از به نتیجه رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه
یک کشور را مسائل اقتصادی دانستند و گفتند:
اصلیترین وظیفه مسئوالن ،پیگیری سیاستهای
اقتصاد مقاومتی بهویژه در بخش اشتغال و تولید
و تالش جدی برای حل مشــکالت معیشتی مردم
و همچنین ایســتادگی در مقابــل ابرقدرتها و
نترسیدن از تشر آنها است.
رهبر انقالب اســامی همچنین با اشاره به انتخابات
 ۲۹اردیبهشــت ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را
نماد مردمساالری اسالمی و مایه عزت و افتخار و قدرت
و سربلندی دانستند و تأکید کردند :باید مردم ،مسئوالن
و نامزدهــا ،انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک انتخابات
پرشور و شوق و با نشــاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را
فراهم کنند.
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای در این دیدار با
گرامیداشت روز ارتش و تجلیل از خانوادهها و همسران
و فرزندان ارتشــیان به عنوان همســنگران و همرزمان
واقعی آنها ،تعیین روز ارتش بوســیله امام(ره) را یکی از
بهترین و هوشمندانهترین اقدامات امام راحل برشمردند
و گفتنــد :این اقدام عالوه بر مســتحکم کردن پایههای
ارتش جمهوری اسالمی ،موجب یأس و ناامیدی بسیاری
از توطئهگران ،در آن زمان شد.
ایشــان با تأکید بر اینکه تعیین روز ارتش از جانب
امــام خمینی(ره) به معنای پذیرش هویت ارتش با همه
مختصات و شــرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب بود،
افزودند :حفــظ و تقویت ارتش ،اعتقــاد قلبی و عمیق
امام(ره) بود و این تصمیم صحیح امام موجب شد ارتش
در همه قضایای بعد از انقالب ،خوش بدرخشد.
رهبر انقالب اسالمی ،ایستادگی در مقابل توطئههای
درونــی را یکــی از نمونههای کارنامه درخشــان ارتش
برشــمردند و گفتند :نقش آفرینی ارتش در دوران دفاع
مقدس و ارائه جلوههای عملی از ســطوح باالی اخالق و
معنویــت در کنار قدرت رزمی ،یکــی دیگر از افتخارات
آن است.

الگوهای عملی اخالق و معنویت

حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنــهای ،شــهیدان
صیادشــیرازی و بابایی و بسیاری از شــهدای ارتش را
الگوهــای عملی از اخالق و معنویــت خواندند و تأکید
کردند :ارتش جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری
و معنوی و دارای انگیزههای پاک و مقدس است که این
یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید
این ارزشها قدر دانسته و تقویت شوند.
ایشــان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای روحی
و معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین

رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دشــمن اعم از
آمریکا و بزرگتر از آمریکا ،در مقابل نظامی که به مردم
خود متصل اســت و مردم و ملت خود را دوست دارد و
ملت نیز آن نظام را دوســت دارند و در مقابل دشــمن
مقاوم هستند ،هیچ غلطی نمیتواند بکند.

در دشمنی آمریکا با ملت ایران
هیچ تردیدی نیست

امنیت اشــاره کردند و افزودند :امنیت برای یک کشور
بسیار مهم اســت و هرچه نیروهای مســلح مقتدرتر و
پرانگیزهتر باشــند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی
هم همراه نباشد ،زمینهساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرمانــده کل قــوا ،فرماندهان ارتــش را به تربیت
انســانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان
کردند :روز به روز باید الگوهای اخالقی همچون شــهید
صیاد و شــهید بابایی در سازمان بزرگ و دارای شوکت
ارتش افزایش یابد.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بــر اینکه نیروهای
مســلح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت برای مردم
بشــمار میروند ،افزودنــد :عالوه بر نیروهای مســلح،
مجموعهها و دســتگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی و
تحقیقاتی و فرهنگی نیــز اگر در جهت مقابله با اهداف
دشــمن و به عنوان بخشهــای تکمیلکننده یکدیگر،
عمل کنند ،قطعاً هماهنگ با نیروهای مسلح ،زمینهساز
حفظ و تقویت امنیت ملی و توســعه و پیشرفت کشور
خواهند شد.

استفاده دشمن از مشکالت اقتصادی
برای ضربه زدن به ملت ایران

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای یکی از طراحیهای
اصلی دشــمن را ،اســتفاده از نقاط ضعف و مشــکالت
اقتصــادی برای ضربــه زدن به ملت ایران دانســتند و
خاطرنشــان کردند :به همین علت در ســالهای اخیر
شعارهای اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
ایشــان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساسترین
و کلیــدی ترین موضوع برشــمردند و گفتند :بر همین
اساس بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان
یــک مجموعه «کار و حرکت و اقدام» بهویژه بر موضوع
اشــتغال و تولید و همچنین مســائل معیشتی مردم و
کارکنان دســتگاههای مختلف از جمله نیروهای مسلح
تأکید دارم.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به تمرکز بدخواهان
نظام اسالمی برای اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی به
منظور ایجاد اخالل ،خاطرنشــان کردند :وقتی انگیزه و
هدف دشمن مشخص است ،قاعدتاً باید انگیزه مسئوالن
برای اجــرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتــی افزایش
یابد و من همه این مســائل را که دیدگاه کارشناســان

زبده اقتصادی اســت ،به طور مشروح و خصوصی برای
مسئوالن نیز بیان کردهام.

توقع از مسئوالن

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای افزودند :توقع من از
مسئوالن این است که وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده
از نقــاط ضعف اقتصادی می بینند ،درصدد برطرف کردن
نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند.
ایشــان تأکید کردند :البته نظام جمهوری اسالمی
و ملت ایران ،نقاط قوت فراوانی دارند و علت ســربلندی
ملت در مقابل توطئههــای گوناگون ،از ابتدای پیروزی
انقالب تاکنــون همین نقاط قوت عجیب اســت که از
لحاظ کمیت و کیفیت ،از نقاط ضعف بیشتر هستند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته
را روحیه شــجاعت و ایســتادگی ملت ایــران در برابر
تشــرها و اخمهای ابرقدرتها دانستند و افزودند :یکی
از شگردهای قدرتهای متجاوز ،برای ترساندن ملتها و
دولتها و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشروع خود،
تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن است.
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای گفتند :برای یک
کشور بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از
تشر دشمن بترسند زیرا این کار ،در را برای ورود ،تجاوز
و تعرض او باز میکند.
ایشان خاطرنشان کردند :در اینکه امور کشور را باید
با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد ،هیچ تردیدی وجود
ندارد اما این تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد.

ترسیدن از تشر دشمن اول بدبختی

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :ترسیدن و دلهره
از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن
اول بدبختی است.
ِ
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای افزودند :اگر کسی
هم میخواهد بترســد ،اشکالی ندارد اما از طرف ملت و
به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشان با اشــاره به انواع توطئهها از ابتدای پیروزی
انقالب اســامی تاکنون ،خاطرنشان کردند :اگر بنا بود
جمهوری اســامی و ملت ایران از قدرتها بترسد و در
مقابــل آنها عقبنشــینی کند ،اکنون دیگــر هیچ اثر و
نشانی از ایران و ایرانی باقی نمیماند.

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای با اشــاره به اینکه
در دشــمنی قدرتهای زورگو بهویــژه آمریکا ،با ملت
ایران هیچ تردیدی نیست افزودند :اینکه بگویند با فالن
فرد موافق هســتند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف
نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان امام(ره) و بعد از
امام و در زمان دولتهای گوناگون که با سالیق مختلف،
بر سر کار بودند ،همواره ادامه داشته است.
ایشــان با تأکید بــر اینکه باید اقتدار و ایســتادگی
ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشــر آمریکا و برخی
کشــورهای اروپایی ادامه پیدا کند ،خاطرنشان کردند:
بخش مهمی از ادامه ایســتادگی و نهراسیدن از دشمن،
به عهده نیروهای مســلح ،و بخش عمــده آن بر عهده
اقتصادیون و مجموعههای فرهنگی ،آموزشی ،بخصوص
متصدیان بخشهای علمی و تحقیقاتی است.

ضرورت برگزاری انتخابات گسترده
سالم و همراه با امنیت

رهبر انقالب اســامی در بخش پایانی سخنانشــان
پیــش رو ،انتخابات را از افتخارات
با اشــاره به انتخابات
ِ
ملت ایران و مایه عزت ،قدرت ،روســفیدی و سربلندی
ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند :بدخواهان بهدنبال
نشان دادن اسالم و معنویت در نقطه مقابل مردمساالری
بودند ،اما جمهوری اســامی ،با مردمساالری اسالمی و
انتخابات ،غلط بودن این حرف را نشان داد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای گفتند :همه ملت
در انتخابات احســاس میکنند که کلید کارهای کشور
در دست خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلی
کشور را معین میکنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه همه مردم ،نامزدها ،دولت و
دســتاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامی
بدارند ،افزودند :باید انتخاباتی گســترده ،با شــور و شوق و
نشاط ،سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین انتخابات
و ذخیرهای ،به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسهانگیز
رسانههای دشمن و تالش خصمانه آنان برای خرابکردن
انتخابات ،خاطرنشان کردند :ملت ایران با همین بیداری
و هوشــیاری که همواره نشان داده است ،در مقابل این
حرکت عمل خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،امیر سرلشکر
صالحی فرمانده کل ارتش بــا تبریک اعیاد ماه رجب و
گرامیداشــت روز ارتش و نیروی زمینــی ،گفت :امروز
ارتش مفتخر اســت کــه در همه عرصههــای زمینی،
دریایی ،پدافنــدی و هوایی با اقتــدار ،اعتماد به نفس
و تــوکل به خــدا از مرزهای خاکــی و اعتقادی انقالب
اســامی دفاع میکند و فراتر از همه مؤلفههای آمادگی
رزمی ،به دریای بیکران انســانهای مؤمن و متخصص
خود میبالد.

حجتاالسالم والمسلمین سعیدی:

شناخت دشمنی آمریکا کار سختی نیست
اما شناخت و موضعگیری در برابر جبهه نفاق بسیار دشوار است

نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی گفت :شناخت دشــمنی آمریکا کار سختی
نیست اما شناخت و موضعگیری در برابر جبهه دیگر
که پوششی از نفاق دارد بسیار دشوار میباشد.
همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه (میقات )15
صبح چهارشــنبه با حضور حجتاالســام والمســلمین علی
ســعیدی ،نماینده ولی فقیه در ســپاه و جمعی از مسئولین
نمایندگی ردهها در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
حجتاالسالم والمسلمین ســعیدی اظهار داشت :امروز

دو جبهــه با تمام وجود در تأخیر ظهور نقش دارند که یکی
جبهه بیرونــی به رهبری آمریکا و دیگــری جبهه لیبرال و
ســکوالر داخلی است؛ شناخت دشــمنی آمریکا کار سختی
نیســت اما شــناخت و موضعگیری در برابر جبهه دیگر که
پوششی از نفاق دارد بسیار دشوار میباشد.
وی با تأکید بر اینکه خطرناکترین مسئلهای که از سوی
دشــمنان در کشور دنبال میشود ایجاد تغییر در محاسبات
نســبت به اهداف ،سیاستها و شــعارهای انقالب اسالمی
گفت :انقالبیزدایی از واژههای انقالب ،از نهادهای انقالبی ،از

موضوع :آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای شماره ( 95-22 * 95-23 * 95-24نوبت اول)
کارفرما :شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی
ردیف

محل اجرا

مبلغ برآورد به
ریال

محل تأمین
اعتبار

دستگاه
نظارت

مدت
اجرا

ظرفیتهای
قانونی بودجه شرکت آبفار
تکمیل طرح فاضالب
240
خراسان
 95-22روستای محمودی  8695792921سال  95آب و
روز
شمالی
فاضالب روستایی
شهرستان اسفراین
خراسان شمالی
تکمیل مجتمع
آبرسانی ناویا فاز
 3قطعه  3و 4
شهرستان گرمه و
جاجرم

ظرفیتهای
قانونی بودجه شرکت آبفار
خراسان
 13551666514سال  95آب و
شمالی
فاضالب روستایی
خراسان شمالی

وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی

مبلغ تضمین
(ضمانتنامه بانکی
یا واریز وجه نقد به
حساب شرکت آبفار
خراسان شمالی)
434800000

164
روز

677585000

ظرفیتهای
قانونی بودجه شرکت آبفار
تکمیل آبرسانی
192
خراسان
 95-24مجتمع پیره -پسکن  3861225458سال  95آب و
روز
شمالی
فاضالب روستایی
شهرستان فاروج
خراسان شمالی

193070000

95-23

شخصیتها و از مراسم مذهبی و عزاداریهای راهبردی است
که امروزه شاهد دنبال کردن آن از سوی دشمن هستیم.
نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان از سپاهپاسداران انقالب
اسالمی به عنوان انقالبیترین نهاد فراحزبی یاد کرد و با اشاره
به نقش روحانیون به ویژه شــاغلین در سپاه گفت :روحانیت
میتواند ایفاگر نقشی مؤثر در تقویت جبهه انقالب باشد.
انقالبی بودن ،تنها راه استمرار و تداوم انقالب اسالمی
به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار غالمحسین
غیب پرور رئیسســازمان بســیج مســتضعفین در همایش

مشخصات فنی ،جزئیات در
سایت موجود میباشد
اتاقک کلرزنی -انشعابات -حوضچه
آشغالگیر و دانهگیر -حوضچه کلر
زن مارپیچی -سپتیک بتنی-
شبکه جمعآوری -منهول -کاشت
نی -حوضچه ... 1/5 * 1/5
اتاقک  3*4مخزنی  -اتاقک بتنی
 - 7-4اتاقک فرمان -خط انتقال-
بهسازی چشمه -چاهک پمپاژ-
حصار  - 15*15حصار - 24*24
مرمت اتاقک -حوضچهها -مخازن
 20و  80و  500متر مکعبی و...
اتاقک بتنی  - 7-4چاهک پمپاژ-
حصار  15و  20و  - 25شبکه
توزیع -حوضچه  2*4و 1/5*1/5
 اتاقک کلرزنی مخزنی -مخزن 40و  300متر مکعبی و...

پیمانکاران رشــته آب با حداقل پایه  5حداکثر ظرف مــدت  7روز کاری از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز
شــنبه مورخ  96/2/2با در دست داشتن تقاضانامه شرکت در مناقصات مورد نظر ،گواهی تأیید
صالحیت معتبر و پرینت ظرفیت کاری مجاز برای دریافت اســناد مناقصه تا روز یکشــنبه مورخ
 96/2/10به آدرس :بجنورد بلوار مدرس جنب ســازمان جهاد کشاورزی ،معاونت طرح و توسعه ،امور پیمان
مراجعه نمایید .مهلت تحویل اســناد مناقصه تا ســاعت  14:15روز شــنبه مورخ  96/2/23و زمان شروع
بازگشایی ساعت  08:00صبح روز یکشنبه مورخ  96/2/24میباشد.
 تبصره :اســناد مورد نیاز شرکتهای تازه تأســیس و یا ارزیابی نشده در این شرکت قبل از تحویل اسنادمناقصه ،ارزیابی کیفی شــده و پس از کسب امتیاز الزم ذکر شــده در اسناد ارزیابی برای هر پروژه ،اسناد
مناقصه تحویل میگردد.
* کلیه پیمانکاران میتوانندجزئیات و مشــخصات فنی اسناد مناقصه را در پایگاه ملی مناقصات و یا سایت
این شرکت WWW.abfarnkh.ir :مالحظه نمایند.
* شماره تلفن تماس 0583 -2236701 :داخلی 1262
توضیحات ضروری
شرکت آبفار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها طبق مواد قانون مختار است.
شناسه نوبت چاپ44246 :

سراســری روحانیون شاغل در سپاه ،انقالبی بودن را تنها راه
استمرار و تداوم انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد :انقالبی
بودن هم ناظر به تک تک افراد اســت و هم ناظر بر سازمانی
که در آن حضور دارند و اینها به عنوان الزم و ملزوم یکدیگر
عمل میکنند.
ســردار غیب پرور با تأکیــد براینکه امروز هرکس دلش
با انقالب و نظام است بســیجی به شمار میرود اظهار کرد:
ظرف بسیج باید به قدری بزرگ باشد که تمامی دوستداران
اسالم در آن جای بگیرند.

هدیه به خوانندگان
حضرت امامخمینی(ره) :هیچگاه از کارها مأیوس نشوید،
چون همه چیز یکدفعه درســت نمیشود و کارهای بزرگ
باید به تدریج صورت گیرد.

اخبار ادبی و هنری
ترجمۀ عربی کتاب رهبر انقالب منتشر شد

کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» به عربی منتشر شد.
این کتاب با ترجمۀ عربی دکتر محمدعلی آذرشــب به نام «مشــروع الفكر
االسالمي في القرآن» ترجمه و چاپ شده است.
کتاب «طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن» حاصل برگزاری بیستوهشت
جلســۀ متوالی در بیستوهشــت روز ماه مبارک رمضان سال  ،۱۳۵۳پیرامون
اصول اصلی اعتقادات اســامی براســاس آیات قرآن ،توســط حضرت آیتاهلل
خامنهای است.
نسخۀ چاپی این کتاب در سایت  www.jahadi.ir/naمنتشر شده است.
همچنین ترجمۀ عربی و انگلیسی آن در سایت www.sahbabooks.com
قابل دریافت اســت .در این سایت ترجمۀ کتاب «مسیح در شب قدر» که پیش
از این منتشر شده بود نیز قرار دارد.

گسترش تبلیغات محصوالت در شبکه جم

درحالی که تبلیغات آثار به اصطالح فرهنگی در شــبکههای ضدایرانی
رو به افزایش اســت ،یکی از مســئوالن دولتی سینما نیز گفته که اگر این
مســئولیت را نداشــت ،خودش هم برای تبلیغات به شــبکه جم مراجعه
میکرد!
به رغم تصریــح قانون مبنی بر اینکه هرگونه همکاری با شــبکههای
ماهــوارهای معانــد ،مصداق اقدام علیه امنیت ملی محســوب میشــود،
همچنان برخی از ســازندگان محصوالت به اصطالح فرهنگی ،برای تبلیغ
آثار خود به یکی از شبکههای مبتذل و ضدایرانی مراجعه میکنند.
حتی برخی از فیلمهای روی پرده نیز تبلیغات خود را به این شــبکه
ارائــه داده اند ،اما فروش آنها در حد پایینی اســت .اما به جز فیلم ،اخیرا
تیزرهای تبلیغاتی یکی از نمایشهای روی صحنه تئاتر نیز از شــبکه جم
پخش میشود.
اما نکته قابل تأمل ،ســخن رئیسشورای صنفی نمایش است .همایون
اســعدیان در مصاحبهای ضمن تبلیغ و ترویج شــبکه جم ،گفته که «به
دلیل جایگاه شغلی و کاری که دارم نمیتوانم تبلیغ فیلمم را به شبکه جم
بدهم ».البته همایون اســعدیان خود به خوبی آگاه است که فروش پایین
فیلم او ،ربطی به عدم تبلیغ در شبکههای ماهوارهای ندارد و استقبال سرد
از فیلم وی ،به خاطر ساختار ضعیف فیلمش است.
به هر حال ،به نظر میرســد با توجه به کم کاری سازمان سینمایی در
زمینه مبارزه با ارائه تبلیغات به شــبکههای ماهوارهای ،مسئوالن قضایی و
امنیتــی باید عرصه را بر افرادی که برای تبلیغ اثر خود ،حاضر به همکاری
با شبکههای ضدایرانی هستند تنگ کنند.
شبکه جم با مدیریت یکی از اعضای سازمان منافقین فعالیت میکند.
برخی از بازیگران پشیمان از همکاری با جم در برخی رسانهها از پشتپرده
کثیف این شبکه گفتهاند .ارتباط جم با منافقین امر پنهانی نبوده و معلوم
نیســت که برخی عناصر با علم بر این موضوع ،چرا خواهان دادن سفارش
تبلیغ به این شبکه هستند!

تقدیر از فیلمسازان جوانی که
برای جشنوارههای خارجی کار نمیکنند

مراسم تجلیل از سه مستندساز جوان ،تحت عنوان «عصر مستند»
در سازمان اوج برگزار شد و از وحید فراهانی ،حسین شمقدری و وحید
فرجی تقدیر به عمل آمد.
نادر طالبزاده در این مراســم گفت :ما سریالساز بچه حزباللهی
کم داریم به همین دلیل در این حوزه باید آموزش و تربیت بیشــتری
داشته باشیم.
ســلیم غفوری مدیر شــبکه مســتند نیز در ادامه مراسم تجلیل از
مستندسازان با بیان اینکه ما هر سه این مستندسازان عزیز را با آثارشان
میشناسیم ،خاطرنشان کرد :هرســه در تولید آثار جسارت و شجاعت
دارند .وحید فراهانی در حوزه بحران شناخته شده است ،در خط مقدم
حاضر میشــود و در همراهی با رزمندگان جســارت دارد.شمقدری با
مستندهای اجتماعی شناخته شده و نقدهای او در این حوزه به گونهای
است که به دور از سیاهنمایی و به نفع نظام و انقالب است .وحید فرجی
با مســتندهای علیه نظام سلطه شناخته شــده است؛ خوشحالم جبهه
فرهنگی انقالب توانمند و در جریان رسانهای با مستندهای خود بسیار
تاثیرگذار هستند.
محسن یزدی مدیر مرکز مستندسازی حوزه هنری در ادامه نشست
گفت :کار در عرصه مستند در شرایط سوریه تهور و شجاعت میخواهد.
وی افزود :این عزیزان کشورشــان را دوســت دارند و نگاه به جوایز
جشــنوارهها نمیکنند .رفتن به جشــنوارهها و انجام خواست آنها کار
سختی نیست اما این هنرمندان دل در گرو کشور دارند.

در سفر به آذربایجان شرقی صورت گرفت

دستور رئیسجمهور برای آغاز عملیات ساخت
و بازسازی خانههای آسیب دیده از سیل

رئیسجمهور روز چهارشنبه و پس
از ورود به استان آذربایجان شرقی ،در
روستای چنار حضور یافت و در جریان
آخرین وضعیت آســیبدیدگان سیل
اخیر قرار گرفت.
حجتاالســام حســن روحانی با حضور
در میان مردم روســتای چنار ضمن تسلیت
به حادثهدیدگان ســیل اخیر و شنیدن درد
و دلهــای مردم ،دســتور اقدامات ســریع
و تخصیــص اعتبــارات الزم ،تســهیالت
ارزانقیمت برای جبران خسارات و بازسازی
منازل را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست
جمهــوری روحانی در ایــن بازدید به میان
مردم روستای چنار رفت و ضمن دلداری به
آسیبدیدگان و کســانی که عزیزان خود را
در این حادثه غمبار از دســت دادند ،بر عزم
جدی دولت تدبیر و امید برای کمک به مردم
این روســتا و سایر مناطق سیلزده در کشور
تأکید کرد.
روحانی در مســیر عزیمت به روســتای
چنار در منطقــه غله زار ،توقف کرد و ضمن
دیــدار با برخی از مردم با توضیحات مقامات
محلی در جریان آســیبهای سیل اخیر قرار
گرفت.
رئیس جمهور همچنین در مسیر عزیمت
به منطقه ســیل زده در روســتای چنار ،در
روستاهای مهماندار و دیوج حسنبیگ توقف
کرد و با حضور در جمع مردم روستاها که به
استقبال ایشــان آمده بودند و شنیدن درد و
دلها و عرض تسلیت به ابراز احساسات آنان
پاسخ داد.
دستور آغاز عملیات ساخت
و بازسازی خانههای آسیب دیده از سیل
روحانــی روز چهارشــنبه در جمع مردم
روستای چنار در اســتان آذربایجان شرقی،
ضمن تســلیت از دســت دادن تعــدادی از
هموطنانمان به اهالی این روســتا در حادثه

سیل ،با اشــاره به اینکه مردم روستای چنار
طی روزهای اخیر با حوادث بسیار سختی از
جمله از دســت دادن  20نفر از عزیزانشــان
مواجه شــدند که بســیار تکاندهنده است،
بویژه آنکه هنــوز دو نفــر از حادثهدیدگان
مفقود هســتند ،اظهار داشــت :دولت همه
توان و تالش خود را برای بازســازی منازلی
که دچار تخریب کامل شده و یا آسیبدیده
بکار خواهد گرفت و در این راستا کمکهای
بالعوض و تسهیالت ارزانقیمت ارایه خواهد
داد و اجازه نمیدهد ســختی و مشــکالت
شما برای بلندمدت ادامه داشته باشد.رئیس
جمهور ادامه داد :دولــت در بلندمدت برای
اینگونــه روســتاهایی که منــازل مردم در
مســیر رودخانهها و در خطر سیل قرار دارد،
تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد ،چرا که
باید در این راســتا مراقبتهــای الزم انجام
گرفته و احتیاط کنیم.
روحانــی با تجلیــل از صبــر ،مقاومت،
بردبــاری و همدلی مردم روســتای چنار در
برابــر این حادثه ،افزود :دولت برای کمک به
همه آســیبدیدگان تصمیمات الزم را اتخاذ
کرده و روز گذشته به خزانه اعالم شد تا برای

کمک به مــردم در این مناطق اقدامات الزم
را انجام دهد.
س جمهور تأکید کــرد :اینکه مردم
رئیــ 
احســاس کنند ،اگر مشکل و حادثهای پیش
میآید همه مســئولین در کنار آنها هستند،
بسیار حائز اهمیت است و باید بدانیم که همه
مسئوالن از عالیترین مقام یعنی رهبر معظم
انقالب ،دولت ،نمایندگان ،وزرا ،استانداران و
سایر مسئولین در کنار شما بوده و هستند.
روحانی با تقدیر از تالشهای هالل احمر،
وزارت بهداشــت و درمان و نیروهای مسلح
اعم از سپاه ،بسیج و ارتش که در کنار مردم
بــوده و به آنها کمک کردهاند ،گفت :ما نباید
یکدیگر را در روزهای سخت ،فراموش کنیم،
دولت با همه توان در کنار شــما خواهد بود
و امروز در استانداری آذربایجان شرقی نیز با
تشکیل جلسه ستاد بحران ،حوادث اخیر بار
دیگر بررســی و تصمیمات الزم برای جبران
سریع خسارات اتخاذ خواهد شد.
رئیس جمهور اظهارداشت :به وزارت راه و
شهرسازی و بنیاد مسکن دستور میدهم که
عملیات ســاخت و بازسازی ،خانههای مردم
را در مناطق آسیب دیده از امروز آغاز کند.

