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اخبار كشور
در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان سیستانوبلوچستان

در پرتو وحی
پرستش غیر خدا
زیانکاری و ستمکاری است

« جز خدا ،چیزی را که نه سودی به تو میرساند و
نه زیانی ،مخوان ،که اگر چنین کنی ،از ستمکاران
خواهی بود».
یونس ۱۰۶ -

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت

موافقت رهبر انقالب
با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناســبت سالروز پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ،حضرت
محکومان
آیتاهللالعظمی خامنهای با عفو و تخفیف مجازات  ۵۶۵نفر از
ِ
محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات
حکومتی موافقت کردند.
آیتاهلل آملی الریجانی رئیسقوه قضائیه به مناسبت سالروز پیروزی انقالب
اسالمی در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل
مجازات  ۵۶۵نفر از محکومان را که در کمیســیون مربوط واجد شــرایط الزم
تشــخیص داده شدهاند ارائه کرده بود ،که مورد موافقت حضرت آیتاهللالعظمی
خامنهای قرار گرفت.

 220نماینده :پیام حضور مردم
در راهپیمایی 22بهمن تالش مضاعف
سه قوه برای حل مشکالت بود

 220نماینده مجلس با صدور بیانیهای با اشــاره به حضور پرشور
مردم کشــورمان در راهپیمایی  22بهمن تصریح کردند که پیام صریح
مردم ،مطالبه و تالش مضاعف سه قوه برای حل مشکالت آنان و پرهیز
از حاشیهسازی بود.
 220نماینده مجلس شــورای اســامی با صدور بیانیهای از حضور پرشور
مردم کشورمان در مراسم بزرگداشت یوماهلل  22بهمن و سالروز پیروزی انقالب
اسالمی تشکر کردند.
در این بیانیه که توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست
علنی روز سهشــنبه مجلس قرائت شد ،آمده اســت :حماسه بزرگ و تماشایی
ملت قهرمان ایران اســامی در  22بهمن  ،96لبیک به ندای رهبر معظم انقالب
اسالمی بود.
بیانیــه  220نماینده مجلس میافزاید :مردم ایران با به نمایش گذاشــتن
حضور چشمگیر و ماندگار در تاریخ پرشکوه انقالب اسالمی پیامی روشن و صریح
به دشمنان قسم خورده و لجوج خود دادند و نشان راه هدایت را به سست عهدان
داخلی و خارجی نشان دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است :ما نمایندگان مجلس به داشتن چنین مردمی
افتخار کرده و قدرشناســی از این مردم شــریف را در تالش و کار بیشــتر برای
کاهش و حل مشکالت کشور میدانیم ،پیام صریح مردم مطالبه و تالش مضاعف
سه قوه برای حل مشکالت آنان و پرهیز از حاشیه سازی بود.
به گزارش فــارس ،بیانیه نمایندگان مجلس در تجلیل حضور شــکوهمند
مردم کشــورمان در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی خاطرنشان کرده
اســت :پیام روشن دیگر 22بهمن مردم به ســردمداران آمریکا و رئیس جمهور
عقبافتاده آن و رژیم کودککش صهیونیســتی ،پیام مقاومت و ایســتادگی در
مقابل زیادهطلبــی آنان بود؛ باش تا صبح دولتش بدمد کــه این هنوز از نتایج
سحر است.

رئیسجمهــور در جلســه
مشترک اســتانداران و وزرا از 8
«باید» در حوزههای مختلف گفت.
ی رئیسجمهور
حجتاالسالم روحان 
کشــورمان دیروز سهشنبه در نشست
مشــترک اســتانداران ،وزرا ،روســای
ســازمانهای اقتصــادی و مدیــران
موسســات مالی و اعتباری با قدردانی
از حضــور مردم وفادار و زمانشــناس
در راهپیمایــی با عظمــت  22بهمن،
همگان را به تــاش برای تقویت امید
در کشور فرا خواند و اظهارداشت :ملت
جلو است ،اما دستگاههای تبلیغاتی ما
از ارزیابیهای جهانی نیز عقب هستند
و بذر یاس میپاشند.
روحانی افــزود :به نظر من همین
امــروز هم از ملت ما ســؤال کنیم که
شما استقالل میخواهید؟ میخواهید
خودتان تصمیمگیر باشید یا بیگانگان؟
مثل قبل انقالب در امور کشور مداخله
کنند؟ بــاز هــم  98/2درصد خواهند
گفت ما استقالل میخواهیم و این آمار
تغییر نمیکند.
وی ادامه داد :مردم به دنبال آزادی
بودند ،امروز هم اگر از مردم سؤال کنیم
که شــما آزادی میخواهید یا اختناق؟
آزادی میخواهید یا استبداد؟ حاکمیت

رهبر انقالب :شیعه و سنی در جمهوری اسالمی
در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند

بیانــات رهبــر معظم انقــاب اســامی در
دیدار دســتاندرکاران کنگره شــهدای اســتان
سیستانوبلوچستان که در تاریخ  ۱۶بهمن  ۹۶برگزار
شده بود ،صبح دیروز در محل این همایش در زاهدان
منتشر شد.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در این دیدار بااشاره به
عالقه عمیق خود به مردم سیستان و بلوچستان ،مردم بلوچ را
گرم ،صمیمی ،با صفا و با استعداد ،و مردم سیستان را از لحاظ
گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی ،کمنظیر و درخشان
توصیف و خاطرنشان کردند :با وجود این استعدادهای سرشار،
در دوران قاجــار و پهلوی به مردم سیســتان و بلوچســتان
بیاعتنایی میشد و همین موجب شد که استعدادهای مردم
بروز نکند.
ایشان ،خدمات انجامشده در این منطقه در سالهای پس
از انقالب را نشــانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با
اشاره به نیازهای مطرحشــده از جانب استاندار در این دیدار
افزودند :نیازهای مردم اســتان همچون آبشیرینکن و خط
آهن را باید از طریق مسئوالن ارشد دولتی بهطور جدی دنبال
کنیــد و با میدان آوردن بخش خصوصی ،اســتفاده از منابع
صندوق توسعه ملی نیز امکانپذیر خواهد شد.
رهبر انقالب اســامی ،سیستانوبلوچستان را همچون
اســتانهای کردســتان و گلســتان مظهر وحدت اسالمی و

الگوی همکاری و زندگی برادرانه شــیعه و ســ ّنی برای دنیا
دانســتند و با تأکید بر هوشــیاری در مقابــل تفرقهافکنی
دشــمن گفتند :شهادت یک نوجوان ســ ّنی در دفاع مقدس
و یا شــهادت یک مولوی اهل ســنت به علت دفاع از انقالب
اسالمی بهدست ضدانقالب ،نشــان میدهد برادران شیعه و

ی اســامی در دشوارترین میدانها در کنار
سنی در جمهور 
یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق
و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،ایستادگی جمهوری
اســامی در مقابــل جاهلیت مدرن با وجــود تحریم و همه

توطئههای نظامی و فرهنگی دشمنان را مرهون قدرت ایمان
و فداکاری مردم خواندند و گفتند :مظهر کامل ایمان راســخ
در زنجیر ه بســیار مهم ایمان و مقاومت ،شهیدان و ایثارگران
هســتند ،بنابراین نظام اســامی به تعظیم و تکریم شــهدا
نیازمند است.

کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان با حضور
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی
زمینی سپاه در زاهدان برگزارشد.
فرمانده کل ســپاه پاســداران دراین کنگره با بیان اینکه
انقالب اســامی همچنــان پویا و زنده در حــال پیش روی
اســت ،گفــت :مردمیترین نظــام در جهان ،نظــام مقدس
ی اسالمی است.
جمهور 
به گزارش خبرگزاری فارس سرلشکر محمدعلی جعفری
دیروز در کنگره ملی شــهدا که با حضور مردم اعم از شیعه و
ســنی ،خانواده معظم شــهدا و جمعی از مسئوالن در مصلی
ی در راستای
قدس زاهدان برگزار شــد ،اظهار کرد :دشــمن 
ایجاد نا امنی مهمترین اقدامی اســت که دشــمنان از ابتدای
انقالب در اطراف ایران از جمله جنوب شرق کشور برنامهریزی
کردند و توطئه چیدند که بیش از  2هزار شهید در راه امنیت
از افتخارات بزرگ این منطقه اســت که شیعه و سنی در کنار
هم برای مقابله با نا امنیها تالش کردند.
وی افــزود :بعد از دو ســال از پیروزی انقالب دشــمنان
جنگ را به ما تحمیل کردند جنگی که میتوانســت کشور را
به نابودی بکشاند که اگر نبود همت بلند شهیدان امروز معلوم
نبود سرنوشت کشور چه میشد و در کجا قرار داشتیم.
وی ادامه داد :ملتهای دیگر نیز باور کردند میشــود با

دست خالی جلو دشمن ایســتاد و امروز عراق ،سوریه ،یمن،
لبنان و فلســطین را میبینیم که با پیمودن همین راه دنبال
اســتقالل و آزادی خود هســتند که هر کشوری همین راه را
پیش گرفته موفق و پیروز و سربلند بوده است.
وی گفت :تهاجم فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی در ابعاد
مختلف وفشارهای اقتصادی تحریمهاودرکنار آن ناامنی وغیره
از برنامههــای بعدی دشــمن بود که بعد از جنگ ســرلوحه
دشــمن قرار گرفت که مردم بــا آن مقابله کردند و میکنند
امــروز افتخار میکنیم در این چهل ســال در مقابل اینهمه
دشمنی دنیای استکبار ایستادگی کردهایم.
سرلشــکر جعفری از عوامل اصلی پیروزی و حفظ انقالب
اسالمی و شکست دشمنان را حمایت گسترده مردمی از روی
اعتماد و عشق و ایمان ،هدایتهای هوشمندانه رهبری معظم
انقالب اســامی عنوان کرد و گفت :رهبری معظم با هدایت و
نصیحتهای هوشــمندانه خود با درایــت و با نیروی ایمان و
تقوایی که دارند این نظام را رهبری و هدایت میکنند.
وی افزود :یکی دیگر از دســتاوردهای انقالب اســامی،
وحدت و انسجام ملی ما در میان همه اقوام و مذاهب در کشور
اســت که دشمن ســعی میکند این وحدت را از بین ببرداما
بیداری و هوشیاری مردم و اعتقادشان به انقالب اسالمی مانع
به ثمر رسیدن توطئههای دشمن شده است.
جعفری تاکید کرد :باید بدانیم چالشهای بزرگ و موانع

بزرگی ســر راه داریم ودر داخل کشــور برای محقق ساختن
اهداف واالی انقالب اســامی عدالت ،رفع تبعیض ،رفع فساد
و رشــد مادی جامعه هدفهای عالی و واالی انقالب است که
بخشــی از آن محقق شــده و بخش دیگر آن در حال تحقق
است.
وی گفت :مردمساالری دینی برای محقق ساختن اهداف
انقالب تنها راه اســت و حل بحرانهای اجتماعی با مشارکت
مردم امکانپذیر است.
جعفری تاکید کرد :بدانیم بزرگترین چالش ما در کشور
تفاوت دیدگاهی است که وجود دارد دیدگاهی مخالف دیدگاه
اسالم ناب محمدی(ص) است این تفاوت در دیدگاه به صورت
مبنایی مشــکل اصلی در اداره کشور است ،دیدگاه اسالم ناب
را رهبری ترســیم میکند ،نقش رهبری همین است که هیچ
کشــوری در دنیــا از این نعمت برخوردار نیســت،و هر زمان
دیدگاه انقالبی بومی ایرانی متکی به مردم ،توانمندیها ،ذخایر
و منابع خودمان حاکم شد مشکالت حل میشود.
فرمانده کل ســپاه پاسداران ادامه داد :مردم در انتخابها
تالش کنند که افرادی را که در اداره کشور نگاهشان و باورشان
به تواناییهای بومی و اقتصاد مقاومتی است ،انتخاب کنند.
همچنیــن  ،دبیرکل کنگره ملی شــهدای سیســتان و
بلوچســتان در این آیین گفت :این استان مفتخر به داشتن 2
هزار و  58شهید است که تمام اطالعات آنها در بانک اطالعاتی

جامع وکامل ثبت شده است.
سرتیپ حسین معروفی بیان کرد:
از  2هزار و  55شــهید سیستان وبلوچستان  934شهید
مربوط به دوران دفاع مقدس هســتند و  206شــهید توسط
ضدانقالب و  749شهید توسطاشــرار 9 ،شهید مدافع حرم
خارج از مرزهای کشــور و  157شــهید در دیگر حوادث به
شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد :از مجموع  934شهید دوران دفاع مقدس
سیستان و بلوچســتان  140شهید اهل تسنن و  794شهید
تشیع هستند.
وی ادامه داد :رضا زرگران با  73ســال مسنترین شهید
دفاع مقدس و ســبیل اخالقی از اهل ســنت نیکشهر با 11
ســال و هشــت ماه و محمد هاشــمی از اهل تشیع با حدود
 13ســال سن جوانترین شهدای جنگ تحمیلی از سیستان
و بلوچستان هستند.
فرمانده ســپاه سلمان سیســتان و بلوچستان گفت :این
استان مفتخر به داشــتن  65خانواده  2شهید ،هفت خانواده
سه شهید و  2خانواده چهار شهید است..
به گزارش ایرنا دراین کنگره که در مصالی قدس زاهدان
برگزار شد ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه،
شماری از مسئوالن کشــوری و لشکری ،اقشار مختلف مردم
بسیجی و خانواده معظم شهدای استان حضور داشتند.

برگزاری کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان

بایدهای هشتگانه رئیسجمهور در جمع استانداران

ملی میخواهید یا فــرد؟ باز هم مردم
جوابشان همان است؛ همان بیش از 98
درصدی که آن روز به جمهوری اسالمی
رای دادند امروز هم رای میدهند.
رئیسجمهــور خاطر نشــان کرد:
حضــور مردم در صحنههــای مختلف
همیشه مغتنم است و در شرایط فعلی
حضور پرشــور مــردم در راهپیمایی
 22بهمن در همه اســتانها ،شهرها،
بخشها و حتی روستاها بسیار باعظمت
بود و نشان داد که مردم مصمم هستند،
مسیری که حدود  40سال پیش شروع
کردند را ادامه دهند.
رئیسجمهور گفت :ممکن اســت
مردم در شــیوه و نحوه اجرا و برنامهها
به اداره امور ،انتقاداتی داشــته باشند،
اما خواهــان احترام بــه فرهنگ ملی
و دینیشــان هســتند و هیچکــس
نمیخواهد فساد در جامعه باشد و همه
به دنبال مبارزه با فساد هستند و انقالب
اسالمی برای استقالل ،آزادی ،فرهنگ
اسالم و فرهنگ ملی و برای جمهوریت
و اسالمیت بود و معتقدند که این مسیر
قابل بازگشــت نیســت و ملــت ایران
آرمانها و مســیری را که انتخاب کرد،
با قدرت ادامه خواهد داد.
رئیسجمهور بــا تأکید بر اینکه تا

زمانی که وحدت و انســجام در جامعه
وجود دارد ،انقالب اســامی نیز پایدار
خواهد ماند ،گفت :هیچ قدرت خارجی
و هیــچ گروه و گروهکــی تا زمانی که
ملت ایران منســجم هستند ،نمیتواند
کاری از پیــش ببرد و انقــاب پایدار
خواهد ماند.
روحانــی در بخــش دیگــری از
ســخنانش گفت :از امروز تا پایان سال
 ،97ســهم بیمه کارفرمایــی برای هر
کارگاهی کــه در چارچوب طرح تکاپو
نیروی کار جذب کنــد ،برعهده دولت

خواهــد بود.رئیسجمهــور همچنین
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
را به برگــزاری دورههــای کوتاهمدت
مهارتآموزی برای تمام تحصیلکردهها
و تعیین مشوقهایی برایاشتغال به کار
آنان ،فرا خواند.

باید دستگاهها قول بدهند
برای سال آینده  ۱۰۰هزار شغل
ایجاد کنند

روحانی فنــاوری اطالعات ،فضای
مجازی ،ســرعت بــاالی اینترنت را از
ضرورتهای اقتصاد واشــتغال دانست

و گفت :اقتصاد آینده به سمت اقتصاد
دیجیتالــی حرکت میکند واشــتغال
در ایــن حــوزه ،تحولــی در معادالت
آینــده اقتصــادی در عرصــه جهانی
ایجاد خواهد کــرد .رئیسجمهور همه
مسئولین اجرایی و استانی را به تقویت
زیرساختهای الزم برای توسعه فضای
مجازی و فناوری اطالعات ،توصیه کرد
و گفــت :در دولت یازدهــم حدود 20
هــزار میلیارد تومان در حوزه توســعه
زیرساختهای فناوری اطالعات هزینه
شــد تا مردم راحتتــر زندگی کنند و

به دنبال نســل ســوم و چهارم موبایل
هستیم تا شغل موبایل محور ایجاد شود
و در حوزه فناوری اطالعات ایجاد 100
هزار شغل برای ســال  ،97پیشبینی
شده است.
روحانی در ادامه بــه برنامه دولت
بــرای اصالح بافتهای فرسودهاشــاره
کرد و گفت :دولت زمینهای فراوانی در
سراسر کشــور دارد و طبق قانون تمام
دستگاهها و وزارتخانهها ،زمینهایی که
در اختیار دارند را برای ساخت مسکن
و بازآفرینی بافتهای فرسوده به وزارت
راه و شهرسازی واگذار کنند و به دنبال
نسل ســوم و چهارم موبایل هستیم تا
شــغل موبایل محور ایجاد شــود و در
حوزه فناوری اطالعات ایجاد  100هزار
شغل برای ســال  ،97پیشبینی شده
است.

باید زمینهای دولتی به مردم
واگذار شود

رئیسجمهــور بــا بیــان اینکه
مهمترین اصل دولت در بخش مسکن،
حفظ ســامتی و زندگی مردم است،
گفــت :به هر ســاکن بافت فرســوده،
مســکنی با  20درصد زیر بنای بیشتر
تحویل میشود .طرح بازآفرینی شهری
برنامه اساسی دولت برای مسکن خانه

اولیها ،صیانت از جان و سالمت مردم و
نوسازی محالت کهنه و فرسوده است.
روحانی در ادامه بااشاره به اقدامات
دولت برای کاهش مصرف آب و توسعه
سامانه آبیاریهای نوین ،گفت :تا پایان
امســال 140 ،هزار هکتار و در ســال
آینده نیز  250هزار هکتار ،زیر سامانه
نوین آبیاری قرار خواهد گرفت و حفظ
منابع آبی ،صیانت از محیطزیســت و
ســامت مردم از اولویتهــای اصلی،
دولت اســت .وزارت نیرو نیز عالو ه بر
آبرســانی مســئول حفظ حقآبهها و
تاالبها نیز محسوب میشود.

باید شرایط برای سرمایهگذاری
فراهم شود

روحانــی تســهیل در موضــوع
ســرمایهگذاری را مورد تأکید قرار داد
و گفــت :در ایران جاذبههــا و امکانات
فراوانی برای سرمایهگذاری وجود دارد،
اما الزم است که مقررات دست و پا گیر
حذف شود و شــرایطی فراهم شود که
ســرمایهگذار به راحتی و در کمترین
زمــان بتواند مجوزهــای الزم را برای
ســرمایهگذاری و کارآفرینی به دست
بیاورد.

باید بــرای مقابله با ریزگردها،
تحول بزرگ ایجاد شود

رئیسجمهور بااشــاره به اقدامات
دولــت در مقابله بــا آلودگــی هوا و
ریزگردها ،گفــت :باید در زمینه مقابله
با ریزگردها ،تحول بزرگی ایجاد شود و
در سال آینده بیش از  12هزار هکتاری
که امســال مالش پاشــی شده ،مالش
پاشی صورت بگیرد و مصمم هستیم در
شهرهای بزرگ نیز آلودهکنندههای هوا
را کاهش داده و به تدریج حذف کنیم و
برای این کار نوسازی ناوگان حملونقل
در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسجمهــور در ادامــه لــزوم
مهارتآموزی در آمــوزش و پرورش و
دانشگاهها را مورد تأکید قرار داد و گفت:
باید همه دانشآموزان و دانشجویان در
پایان مقطع تحصیلی خود حداقل یک
مهارت تخصصی داشته باشند.

باید جوانان هر چه سریعتر
به عرصه مدیریت وارد شوند

روحانــی با بیان اینکه دولت برای
تفویض اختیار به اســتانداران آمادگی
دارد ،همه مسئولین را به حضور جوانان
و زنــان در عرصههای مدیریتی توصیه
کرد و گفت :باید جوانان هر چه سریعتر
به عرصه مدیریت وارد شــوند و فاصله
مدیریت با نسل جوان کاهش یابد .زنان

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
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کشورمان نیز شایســتگیهای فراوانی
دارند و بایســتی در ســطوح مختلف
مدیریتی وارد شوند.
روحانــی تصریح کرد :انســجام و
وحدت با شعار ایجاد نمیشود ،بلکه با
عمل و رسیدگی به امور ،اقشار مختلف
مردم اســت که وحدت ایجــاد کرد و
جامعه ایــران ،جامعه محبت ،برادری و
اخوت است.

بایــد قبــل از آمدن ســرما
و زمســتان اســکان دائمی
کرمانشاه تمام شود

روحانی بااشــاره بــه خدمات ارائه
شده از سوی دستگاهها و سازمانهای
مختلف در ارائه خدمت به زلزلهزدگان
دو استان کرمان و کرمانشاه اظهارداشت:
بــه نظر من اقدامات و خدمات بســیار
خوبی به زلزلهزدگان در امدادرســانی،
اسکان موقت و شروع اسکان دائم ارائه
شــده است که جا دارد از همه تقدیر و
تشکر کرد و اگر کمبود و ضعفی وجود
دارد درصدد برطرف کردن آن برآئیم.
رئیسجمهور در ادامه تاکید کرد:
بایــد تا ســال آینده قبــل از اینکه به
زمستان برسیم همه کارها و اقدامات در
کرمان و کرمانشاه به پایان رسیده باشد.
دولت هر کاری در این زمینه الزم باشد
انجام میدهد.

باید سختگیری را کنار بگذاریم

وی بــا بیان اینکه در ســال آینده
چند مسئله مهم پیش رو داریم ،گفت:
ســال آینده چهلمین ســالگرد انقالب
اســامی اســت .از همه اســتانداران
خواهش میکنم تمام تالش خود را به
کار بگیرند و بگذاریم ســال آینده سال
نشاط ،امید و شادمانی مردم ایران باشد.
ســختگیریها را کنار بگذاریم .اوالً در
زندگی خصوصی مردم دخالت نکنیم و
آنچه امام گفته است اجرا کنیم.

باید بار مسئولیت را
روی دوش خود حس کنیم

روحانــی تاکیــد کــرد :بایــد بار
مســئولیت را روی دوش خود احساس
کنیــم؛ البتــه رئیسجمهــور وظایف
خاصی نســبت به قانون اساســی دارد
که فرد دیگری این مسئولیت سنگین
را ندارد.
روحانی با بیان اینکه رئیسجمهور
مســئول اصلی اجرای قانون اساسی در
کشور است ،اظهار داشت :البته در این
راه همه استانداران ،وزرا ،ارکان نظام و
روســای قوا باید رئیسجمهور را یاری
کنند.

هدیه به خوانندگان
آیــتاهلل بهجت(ره) :هر کس از خداونــد و انبیاء و راه انبیاء
و اوصیــاء دوری کند ،آخرش به همان اندازه دوریش پشــیمان
خواهد شد.

اخبار ادبی و هنری
اعتراض سازندگان یک انیمیشن
و مستند به داوری جشنواره فجر

بی توجهی به انیمیشــن و مستند در سیوششمین جشــنواره فیلم فجر
اعتراض ســازندگان این آثار را برانگیخت .همچنین شنیده شده که عوامل فیلم
«التاری» نیز بهخاطر بایکوت این فیلم از سوی داوران ،قصد شکایت از دبیرخانه
جشنواره به دیوان عدالت اداری را دارند.
گروه «هنر پویا» تولیدکننده انیمیشــن ســینمایی «فيلشاه» در بیانیهای
نوشته اســت :نتايج داوریهای سی و ششمين جشــنواره فيلم فجر اعالم شد
و نکته عجيب ماجرا آنجاســت که ،دو تن از داوران محترم جشنواره ،در برنامه
تلويزيونــي «هفت» اعالم کردند که داوران اصال «فيلشــاه» را داوری نکردهاند!
اين بیتوجهی به تنها انيميشــن سينمايی حاضر در جشنواره در حالی صورت
میگيرد که در اعالم رسمی دبير جشنواره از «فيلشاه» به عنوان فيلمی که برای
کسب همه سيمرغها مورد داوری قرار میگيرد ،ياد شد و اين يکی از عجيبترين
اتفاقات تاريخ سیوشــش ساله جشنواره فيلم فجر اســت که فيلمی به بخش
مسابقه سودای سيمرغ راه میيابد ولی داوران فيلم را داوری نمیکنند! برخورد
دبيرخانه جشنواره هم روند جالبی دارد ،ابتدا تماس و اصرار مسئولين دبيرخانه
برای حضور «فيلشاه» به عنوان يک اثر با کيفيت در جشنواره ،سپس بیمهری و
حذف آن از برخی سينماهای مهم و در نهايت داوری نشدن فيلم و عدم توجه به
درخواست داوران برای تجليل از «فيلشاه!» اين رفتارهای ضدونقيض مسئوالن
جشــنواره در حالی است که بسياری از منتقدان سينمايی ،اهالی رسانه و مردم،
از «فيلشاه» به عنوان اثری ارزشمند و پيشرو ياد میکنند.
مرتضی شــعبانی تهیهکننــده و رضا فرهمند کارگردان مســتند «زنانی با
گوشــوارههای باروتی» هم در نامهای به مدیریت جشــنواره فیلم فجر نوشت:
سوءاســتفاده از نجابت سینمای مســتند هرگز قابل تحمل نبوده و از این روی
این نامه در اعتراض به آنچه در ســی و ششــمین جشنوارۀ فیلم فجر به دبیری
حضرتعالی رخ داد نوشته شده است .جناب آقای داروغهزاده ،الزم است یادآوری
کنم که تصمیم ورود فیلمهای مســتند و رقابت آنها در بخش سودای سیمرغ
بسیاری از مستندسازان را امیدوار کرد که شاید زحمات آنان اینگونه دیده شود.
و البد جنابعالی به عنوان دبیرجشنواره از این تصمیم و دالیل آن مطلع بودهاید.
اما آنچه داوران محترم در برنامۀ هفت و روی آنتن زندۀ شبکۀ سوم سیما بیان
کردند یکی از تلخترین لحظات سینمای مستند بود .آنجا که داوران به صراحت
اعالم کردند دو فیلم مســتند راه یافته به بخش ســودای سیمرغ را اصال داوری
نکردهاند! جناب آقای دبیر آیا ســینمای مستند این کشور آنقدر یتیم گردیده
که حتی هیئت داوران ،ورود به داوری آن نداشــته و تأسفآورتر آنکه در همان
برنامه پیشــنهاد میدهند که خوب است از دو فیلم مستند حاضر در جشنواره
تقدیر بهعمل آید! آیا این جزئی از سیاست جشنواره بوده است؟ از شما به عنوان
دبیر جشنواره خواهان بیان شفاف دلیل این موضوع هستیم.

طنین سرودهاي انقالبي در تلويزيون پاكستان

گروه هنري ناشــنوايان «دستان گويا» در شــبكههاي تلويزيوني پاكستان
به اجراي ســرودهاي انقالبي پرداخت .به مناسبت سيونهمين سالگرد پيروزي
انقالب اســامي با هماهنگي رايزني فرهنگي كشــورمان در اسالمآباد با شبكه
تلويزيون  PTVپاكســتان ،ســرودهاي انقالبي توســط گروه هنري ناشنوايان
«دستان گويا» اعزامي از جمهوري اسالمي ايران طنينانداز شد.

نمایشگاهعکسهای
جوانترین عکاس جنگ برپا شد

نمایشــگاهی از آثار حمیدرضا نجف زاده ،عکاس بازنشسته روزنامه کیهان
که بهعنوان جوانترین عکاس و خبرنگار در جبهه حضور داشت برپا شده است.
این نمایشگاه به مناســبت هفته فرهنگ و با هدف پاسداشت یاد و خاطره
رزمندگان اســام و آشنایی بیشتر نســل جوان امروز با ایثار و از خودگذشتگی
و شــهادت برپا شده و در آن  ۶۰قطعه عکس در ابعاد ۷۰×۵۰سانتیمتر بر روی
دیوار رفته است.
نمایشگاه عکسهای نجف زاده ،تا  30بهمن در مجتمع فرهنگی فجر ،واقع
درخزانه بخارایی برپاســت .همچنین پنجشنبه ۲۶بهمن طی مراسمی با حضور
جمعی از مسئولین فرهنگی از حمیدرضا نجفزاده تجلیل خواهد شد.

گاف بزرگ شبکه ماهواره ای
سوژه خنده شاعران شد

چهارمین شب طنز انقالب اسالمی با عنوان «سواحل ایذه» برگزار شد.
سوژه اصلی این جشنواره طنز ،گاف بزرگ شبکه ماهوارهای «من و تو» بود
که در اغتشاشات اخیر گفته بود ،سپاه پاسداران از راه دریا شهر ایذه را محاصره
کرد ،درحالی که ایذه صدها کیلومتر با دریا فاصله دارد! در این مراسم همچنین
از خانواده شــهید مجید شاهســنایی تجلیل شــد .در این برنامه ،نمایشهای
«زیردریایــی در ســواحل ایذه» و «ماجرای یک ماهیگیــر در یک روز آفتابی»
اجرا شد .یک ترانه هم با عنوان «پشت دریا ایذه» در این مراسم اجرا شد .البته
این مراسم تحت تأثیر حرفهای ابراهیم حاتمیکیا در اختتامیه جشنواره فیلم
فجر هم بود و امیر معظمی  ،زهرا آراســته نیا و مینا گودرزی شعرهایی در این
باره خواندند .شهید سجاد شاه ســنایی در ایام اغتشاشات ماههای اخیر توسط
گ ساچمهای به ضرب گلوله به شهادت رسید که در
اغتشاشگران و بهوسیله تفن 
این مراسم از خانواده او نیز تقدیر بهعمل آمد.

پیکر  3تن از ملوانان شهید کشتی سانچی
امروز به میهن اسالمی وارد میشوند

پیکرهای ســه تن از ملوانان
شهید سانحه کشتی سانچی پس از
بدرقه در شانگهای چین ،امروز وارد
کشور میشوند.
به گزارش ایرنا ،دیروز در مراســمی
که با حضور سرکنسول جمهوری اسالمی
ایران در شانگهای ،نماینده شرکت ملی
نفتکش ایران ،برخی مقامات شانگهای و
ایرانیان مقیم برگزار شد با پیکر سه تن
از جانباختگان ســانچی به نامهای «میالد آروی»« ،مجید نقیان» و «محمد کاووسی
تکاب» وداع شــد .در همین زمینه سخنگوی شــرکت ملی نفتکش از ورود پیکر سه
شــهید سانچی به کشور طی امروز خبر داد و افزود :احتماال ساعت  5صبح چهارشنبه
شــهدای عزیز به فرودگاه تهران میرسند .به گزارش تسنیم ،محسن بهرامی بااشاره
به اینکه برای برگزاری مراسمی در شان شهدا آمادگی کامل را داریم و این موضوع به
خانواده شــهدا اعالم شده است ،در پاسخ به این پرسش که آیا جستوجو برای کشف
سایر پیکر شهدا در حال انجام است ،گفت :عملیات جستوجو تا چند روز اخیر در حال
انجام بود و به زودی گزارش جامعی از تصاویر گرفته شــده توسط روباتها از نفتکش
سانچی آماده خواهد شد .بهرامی ادامه داد :این عکسها و تصاویر نیاز به پردازش دارند.
باید توجه داشته باشیم تمام این عملیات و ارسال روباتها در  500کیلومتری خشکی
انجام میشــود و باید تصاویر برای پردازش به خشکی ارسال شود .سخنگوی شرکت
ملی نفتکش اظهار داشت :کارشناســی مورد نیاز در حال انجام است و گزارش نهایی
درباره ســانحه سانچی به زودی اعالم میشــود 16 .دی ماه گذشته یک کشتی فلهبر
چینی حامل  64هزار تن گندم در  200مایلی شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که
حامل بیش از  130هزار تن میعانات گازی بود ،برخورد کرد .پس از این واقعه ،نفتکش
سانچی با  30تبعه ایرانی و دو بنگالدشی دچار حریق و انفجارهای سنگین شد که کار
امدادرسانی در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد.

آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه
(نوبت اول)

شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد از طریق فرایند ارزیابی کیفی نسبت
به شناســایی مناقصهگران واجد شــرایط که دارای مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی میباشــند
جهــت برگزاری مناقصه خدمات اجاره خودرو در کارگاههای عمرانی استانهای ایالم و
کرمانشاه اقدام نماید.
از متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ،تا حداکثر سه روز پس از درج آگهی
نوبت دوم به پایگاه اینترنتی  www.iwpco.irو یا نشــانی :تهران ،بزرگراه مدرس ،تقاطع آفریقا،
خیابان بیدار ،شماره  ،3طبقه ششم ،تلفن 27822630 :مراجعه نمایند.
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