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اخبار كشور
رهبر انقالب در دیدار پرشور مردم قم به مناسبت قیام  19دی:

قبول کن که زمانش رسیده برگردی

رسیدگی به معیشت مردم
مهمترین وظیفه دولتمردان است

اختتامیه جشنواره عمار
امروز برگزار میشود

گمانکنم حاال...

چشمانتظار

ای آن که آشــکارترین ،دوســت دارمت
با من چه کــردهای که چنین بیقرارمت
چون حس شــاعرانه به خونــم دویدهای
چــون درد العــاج ســرودن ،دچارمت
غمگینترین مســافر شــهرم ،شتاب کن
ای رفتــه نیامــده ،چشــمانتظارمت
حرفی شــو تا به طبــع لطیفی بگویمت
ابری شــو تــا به شــیوه بــاران ببارمت
گفتــم کــه در دلــم بنشــانم ُگل تو را
امــا کجــای ایــن دل هــرزه بکارمــت
کیومرث مرادی

شفاعت

آقــا بیــا ،ســکوت مــرا غرق نــور کن
مــا را قرین رحمت و لطــف حضور کن
وقتــی گنــاه کنج دلم ســبز میشــود
آقا ،شــما شــفاعت ایــن ناصبــور کن

در هوای تو

ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تاکنــون
ما را کشــانده اســت به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تــو پــرواز میکنیم
هر روز میشــویم چو خورشید سرنگون

آدم بشوم

این جمعه و جمعههای دیگر حرف است
آدم بشــوم ،تــو شــنبه هــم میآئــی!

بیقرارها

دربــر گرفتــه خلــوت دل را غبارهــا
ای علــت شــکفتن گل در بهارهــا!
با چلچــراغ و آینــه و آب سالهاســت
صــف بســتهاند در طلبــت بیقرارهــا
ای ناگهــان درخشــش بیادعــا ،ببــار
بر شــانههای مویــهی شــبزندهدارها!
ما چشــم بــر نهایــت راهــت نهادهایم
تا ممکن اســت باشــد ازیــن انتظارها!
زهرا محدثی خراسانی

صبر ایوب

خاکــم اگرچــه ،نیم نگاه تو کیمیاســت
باور بکن که منتظرم ،خاک ،بیریاســت
صبرم اگرچه رشــتهی ایوب بافتهســت
اما مگر تحمل این رشــته تا کجاســت؟
«ای غایب ازنظر که شدی همنشین دل»
من عاشقم ،حساب من از دیگران جداست!
دســتی بکش به خاک من این بار بشکفد
پروانهای که از قفس صبح و شب رهاست
صبحم ،طلوع کــردهام از ابتدای خویش
آنجا که قلب منتظران غرق در دعاســت
ای صاحــب تمــام زمانهــا ،ظهــور کن
غوغایی از حضور شــما در دلم بپاســت
خاکم اگرچــه ،در نفــس صبحهای من
هر لحظهای که میشکفد ،ردی از شماست

فردای تو

دامــن دریــای دل ،فــرش قدمهای تو
رقصکنان موجها ،مســت تماشــای تو
ای نفــس آســمان از نفســت در طپش
فرش زمین پیشکش ،عرش خدا جای تو
ای نظــر آفتــاب در نظــرت تیرگــی
جلوهی هر صبحگاه ،خنــدهی زیبای تو
میرسد از هر طرف ،یاد تو با چنگ و دف
ای که مالئک به صف ،خم شده بر پای تو
دســت زمین را بگیر ،ای مــدد بینظیر
ای همــه آفاق پیــر ،در غم فــردای تو

گل حضور

و بیتو اشــک در آغاز راه سد شده است
حریم باغچه در زیر پا لگد شــده اســت
چگونه بیتو مســافر شــود در این وادی
دلی که تازه ره عشــق را بلد شــده است
و بیتــو ثانیههــا مثــل قــرن میگذرد
ببین چگونه زمان با من و تو بد شده است
شکوه سبزه و گل جای خود ولی ای عشق!
گل حضور تو امروز سرســبد شده است...
تو میرسی و دلم تا به خود نجنبیده است
تمــام ثانیهها مثل باد رد شــده اســت
نگاه پنجــره در کوچه خیــره میماند...
و چشم محو سواری که میرسد شده است...
زهرا بیگدلی

رهبر معظم انقالب :ضرورت درک دشمنی پایانناپذیر صهیونیستها
و آمریکاییها مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم ،بخصوص عناصر
دلسوز انقالب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند.

اخبار ادبی و هنری

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir
گمــان کنم که زمانش رســیده برگردی
به ساحت شــب قدر ،ای سپیده برگردی
هــزار بیت فــرج نــذر میکنم ،شــاید
بــه دفتــر غزلــم ای قصیــده برگردی
زمــان آن نرســیده کرامتــی بکنــی
قــدم به خانه گذاری بــه دیده برگردی؟
مــزار حضرت مهتــاب را نشــان بدهی
بــه شــهر ســبزترین آفریــده برگردی
گمان کنم کــه زمانش ...گمان کنم حاال
کــه پلک شــاعری من پریــده برگردی
نگاه کن! به خدا بی تو زندگی تنهاســت
قبول کن کــه زمانش رســیده برگردی
نغمه مستشار نظامی

هدیه به خوانندگان

دموکراسی دروغین و پای
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای رهبر معظم محاسباتی یعنی صفبندیِ «لیبرال
ِ
انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) در سالروز قیام در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسالمی» برشمردند
تاریخساز مردم قم در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیدار هزاران نفر و گفتند :پس از انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری اســامی
از مردم قم ،ب ا اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و تصور میکردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد
سهلاندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با در حالیکه انقالب اکنون به چهلسالگی رسیده است.
حضرت آیتاهللالعظمــی خامنهای افزودنــد :در مقابل
ایران اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و
محاســباتی دقیق
دستگاه
اســتکبار،
غلط
محاســبات
این
وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقالب» را علت
ِ
اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان نظام اســامی وجود دارد که امــام بزرگوار ما فرمود «صدای
وظایف مهم «مســئوالن و مردم» در این مقطع تأکید شکستهشدن استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو
کردند :رســیدگی به مشکالت معیشتی مردم بهویژه سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
دشــمنی استکبار با
ای،
حضرت آیتاهللالعظمی خامنه
قشــرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان
ِ
دشــمنی عمیق دانستند و
را
اســامی
انقالب
تمدنی
پدیده
های
است و ملت و مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریم
ِ
ِ
آمریــکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکســتی خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت
دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا
بیسابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنهای با تجلیــل از قیام میدانند ،در حالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان ،رو
به رشــد ،پرتالش و پرانگیزه
سرنوشتســاز مردم قم در
 ۱۹دی ســال  ۵۶بهعنوان * حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :منابع دشمن هستند که این قدرت
معنوی  ۴۰ســال اســت در
نقطه عطف انقالب اسالمی،
قم را «شــهر ،مرکز و مادر کشور کم اســت اما چرا با وجود تذکرات مقابل چشــم آنها روز به روز
انقالب» خواندند و افزودند :مکرر ،جریانها و افرادی ،ظالمانه این منابع تنومندتر و قدرتمندتر شده و
البته انگیزههایی برای تغییر را میبلعنــد و با داللبازی و انحصارطلبی ت ََرکها و شکافهای استکبار
را عمیقتر کرده است.
انقالبی قم و کمرنگ
فضای
ِ
کــردن روحیــه انقالبی و در تجارت ،مانع پیشرفت کشور میشوند ایران ق ّله موقعیت راهبردی
در منطقه
دینــی در آن وجود دارد و و در تقویــت تولید داخلی کارشــکنی
رهبر انقالب اســامی،
نباید از مکر دشمن و عوامل میکنند.
ایران را قلّه موقعیت راهبردی
آن غفلت کرد.
ایشــان بــا تأکید بر * قدر نعمت مسئولیت در نظام اسالمی را در منطقه خواندند و افزودند:
هوشــیاری در مقابل این بدانید و به لوازم قدرشناســی از آن یعنی علت عصبانیت آمریکاییها
در اول انقــاب این بود که
انگیزهها ،تأکید کردند:
قم «مراقبت در حرف و رفتار ،پرهیز از گرایش
لقمــه چرب و نــرم ایران را
سرچشمه اصلی و پشتوانه
معنــوی انقالبــی اســت به اشــرافیگری و اســراف و رفتارهای به عنوان مهمترین کشــور
که دنیا را متحــول کرد ،طاغوتی» پایبند باشید و تالش کنید مسیر منطقه و ســرزمینی سرشار
از ثروتهــای مادی و منابع
بنابرایــن بزرگان و جوانان
قــم نبایــد اجــازه دهند حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری طبیعی از دست دادند.
دســتهای خائن ،قم را از و مدیریتی امیر مؤمنان باشد.
ایشان بااشاره به اعتراف
چند روز پیش یک مؤسسه
مرکزیت انقــاب ،خارج و
غربی افزودند :خود آنها میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای
این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اســامی ســپس به بیان چند درس مهم فوقالعادهاش پنجمین کشــور ثروتمند جهان است ،بنابراین
و مانــدگار از قیــام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنشــان کردند :طبیعی است که بهخاطر از دست دادن چنین ثروتی ،عمیقاً
رئیسجمهور وقت آمریــکا در  ۱۰دی  ۵۶به تهران آمد و با عصبانی باشند.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای افزودند :این عصبانیت
تمجیــد اغراقآمیز و دروغین از محمدرضــا پهلوی ،ایران را
ایران وابسته همچنان ادامه دارد اما مســئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و
«جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ِ
ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل اســت ،چرا که
و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
ایشــان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابســته و فاسد استکبار و اســتعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و انقالب
پهلوی در فاصلهای کمتر از ده روز از این ســخنان را نشــانه اسالمی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن
ضعف عمیق دســتگاه محاســباتی آمریکا و غرب دانستند و ملتها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اســامی ،شــنیده شــدن فریاد «مرگ بر
گفتنــد :کمتر از ده روز پس از ســفر رئیسجمهور آمریکا و
تعبیر او از ایران به جزیره ثبات ،قیام عظیم مردم قم شــکل آمریکا» در کشورهای متعدد را بیسابقه و نشانهای از موفقیت
گرفت و به دنبال آن ،قیام مردم تبریز و طوفان انقالب اسالمی ایران برشــمردند و خاطرنشان کردند :استکبار تالش میکند
ملتها را با «ایرانهراسی»« ،اسالمهراسی» یا «شیعههراسی»
و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
گمراه کند ،اما ملتها ذاتاً با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر
آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای ،استمرار ضعف دستگاه جا حقیقت روشن بشود ،از آن حمایت میکنند.
ایشــان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را
محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند:
با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده ،پُ ِز قدرت محاسباتی نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی در
و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار تمدن غرب خواندند و افزودند :در طرف مقابل ،مردمساالری
دینی و حرکت به سمت تمدن اسالمی با استفاده از امکانات
ضعف محاسباتی است.
ایشان بااشــاره به سخنان سال گذشــت ه یک دولتمرد و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مســتکبران
اوباش تروریست و وعده او به آنها که جشن رعبآور است.
آمریکایی در جمع ِ
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر پرهیز از سهلانگاری و
ســال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم گرفت ،خاطرنشان
کردند :توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است ،سهلاندیشــی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان
همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران جهانی با ایران افزودند :علت اصلی این دشــمنی« ،ماهیت و
برســد و منافقین مزدور نیز خیال میکردند در حمله مرصاد حقیقت حرکت عظیم انقالب اســامی ،شجاعت ،فداکاری و
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب
سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان آمریکایی اسالمی» اســت که اگر به توفیق الهی ،این حرکت به نتایج
اینطــور وانمود میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را قبول موردنظر خود دســت یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب را
برمیچیند.
ندارم اما آنها حقیقتاً «احمقهای درجه یک» هستند.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای با استناد به آیات قرآن
ایشــان قیام مردم قم را نشــانه صفبندی دو دســتگاه

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای حرفهای بیربط برخی
مجید افزودند :فرعون میدانست موسی حق است اما دشمنی
میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید ،حرکت کنید غربیها را به حرفهای دلقکها تشبیه کردند و افزودند :آنها
من با شما هســتم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران به ایران توصیه میکنند حقوق بشر را از سعودیها یاد بگیرد؛
دشمنی آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است .آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
است که در مقابل
ِ
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای خاطرنشان کردند :رفتار
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صفآرایی استکبار
و ملت ایران خاطرنشــان کردند :هر جبههای که در راه خدا صحیح و عقالنی وظیفه مسئوالن است ،چرا که با احساساتِ
حرکت کند ،وعده قطعی و بدون تردید پروردگار درباره نصرت صرف ،نمیشــود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان
و پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه در طول  ۴۰سال پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
«شناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بهویژه
هر جا درســت حرکت کردیم ،پیروز شدیم و هر جا کوتاهی
جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن
داشتیم ،پیروزی حاصل نشد.
چهلسالگی دوران عمق یافتن حرکتها است
و دولتمردان بود.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رسیدن به چهلسالگی
ایشان افزودند :جوانان میتوانند گرههای دستگاهها را باز
را در روند شکلگیری تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چرا که
و افزودند :در این مســیر تمدنی ،چهلسالگی نه دوران پیری حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور را به جلو میبرد.
بلکه دوران عمق یافتن حرکتها اســت و به فضل الهی و به
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای در بخش پایانی
برکت «ایمــان دینی ،عزم
سخنانشــان ،مردم را نیز
راســخ ،حضور و آمادگی و * برخی دولتمردان آمریکایی اینطور بــه کمــک به مســئوالن
کار و تالش ملت بهویژه انبوه
توصیه کردنــد و افزودند:
جوانان خوشفکر ،مبتکر و وانمود میکنند کــه دیوانهاند ،البته بخش مهــم تقویت تولید
امیدوار بــه آینده» ،حرکت بنــده این را قبــول ندارم امــا آنها داخلــی در زمینههــای
کیفــی و توزیعــی ،بــه
تاریخی ملت ایران به نتایج حقیقتــ ًا «احمقهــای درجه یک»
درخشان خود خواهد رسید.
تولیدکننده و فروشــنده و
ایشــان پیروزی انقالب هستند.
مغازهدار و مــردم مربوط
و تشکیل جمهوری اسالمی * آنها به ایران توصیه میکنند حقوق میشود.
را مقدماتی برای شکل
ایشان گفتند :امسال
گیری بشر را از سعودیها یاد بگیرد؛ آیا این،
«تمدن اســامی متناسب
ســال تقویــت تولیــد
با دوران فعلی» دانســتند و حرف یک دلقک نیست؟
کاالهای ایرانی بوده است،
خاطرنشان کردند :اگر خدا * قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی اما االن در آخر سال باید
اراده نکرده بود ،این مقدمات
ببینیــم چقــدر در این
انقالبی اســت که دنیا را متحول کرد،
فراهم نمیشد.
زمینه پیش رفتهایم و چه
رهبر انقالب اســامی بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه کارهایی کردهایم.
حضرت آیتاهللالعظمی
سخنانشان در جمع هزاران دهند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت
نفــر از مردم قــم را با بیان
خامنــهای حضــور در
نکاتــی مهــم خطــاب به انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در صحنههای انقالب را بهترین
مسئوالن و مردم ادامه دادند .آن کمرنگ کنند.
کمــک مــردم به کشــور
حضرت آیتاهللالعظمی
دانســتند و افزودند :دشمن
خامنهای در مهمترین توصیه خود به مســئوالن بهخصوص در تالش است با شایعهسازی و تهمتپراکنی مردم را مضطرب
دولتمردان تأکید کردند :اولویت کاری خود را حل مشــکالت کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمیتواند ،اما مردم باید
معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید ،چرا که این با این شگردهای دشمن مقابله کنند.
مسئله اهمیت ویژهای دارد.
ایشــان خاطرنشــان کردند :انقالب و نظام با خواست و
حمایت مردم شــکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با
با وجود تذکرات مکرر
وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا میخوانند که
در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند
رهبر انقالب بااشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی الزم اســت مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن
مردم گفتند :منابع کشــور کم است اما چرا با وجود تذکرات حرکت کنند و جوانان با هوشمندی ،فضای مجازی را به ابزاری
مکرر ،جریانهــا و افرادی ،ظالمانه این منابع را میبلعند و با برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای تحریمها را باعث فشار
دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت ،مانع پیشــرفت کشور
و بروز مشکالتی برای کشور دانستند و افزودند :آمریکاییها با
میشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهبــر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز مســئوالن را خوشحالی میگویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه
رســیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند :البته این ندارد اما ملت ایران انشــاءاهلل در این زمینه شکستی به آنها
کار فقــط با پول پخش کردن حاصل نمیشــود ،باید مراقب میدهد که در تاریخ بیسابقه باشد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای با اشاره به تحریم کامل
جریانها و دســتهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این
مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئوالن تذکر ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند :دشــمنان حتی به
ما سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسئوالن ،آن تحریمها را
دادهایم.
ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و ملت به زمینهای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل
بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان تأکید کردند ،بهگونهای که همان مســیر ،امروز ایــران را به قدرت
کردند :قدر نعمت مســئولیت در نظام اسالمی را بدانید و به بینظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقالب تأکید کردند :باید با درسگیری از این تجربه
لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار ،پرهیز
از گرایش ب هاشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند درخشان و تکیه بر جوانان ،تحریم کنونی را به وسیلهای برای
باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی کار و تالش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بینیازی از دیگران به
جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای تأکید کردند :به فضل
«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر
الهی و در پرتو مقاومت و هوشــیاری مردم و مسئوالن و کار
انقالب خطاب به مسئوالن بود.
و تالش بیوقفه ،از تحریمها و مشکالت عبور خواهیم کرد و
نه تهدید و نه وعده و قول و امضایشان
همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم
اعتبار ندارد
ایشــان افزودند :در مقابل توپ و تشــر و یاوهگوییهای و به درک اســفل رفت ،جمهوری اســامی هر روز موفقتر و
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید ،زندهتــر خواهد بود و دشــمنان ملت در آمریــکا و غرب به
نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

آیتاهلل جنتی:

ف احتمالی در بودجه جلوگیری کند
شورای نگهبان باید از اسرا 

دبیر شــورای نگهبان بااشاره به بودجه سال ۹۸
گفت :شــوراي نگهبان با توجه به شرايط اقتصادي
كشــور ميتواند و بايــد در بررســي بودجه دقت
بيشــتري كند تا از اســراف و تبذيرهاي احتمالي
جلوگيري كند.
به گزارش فارس ،آیتاهلل جنتی در جلسه امروز(چهارشنبه
 ۱۹دی ماه) شورای نگهبان با عرض خیرمقدم به حضور مجدد
آیتاهلل آملی الریجانی در شورای نگهبان ،افزود :حضور آیتاهلل
آملی مایه خوشــبختی است و سوابق ارزنده وی در این شورا
محفوظ اســت و امیدواریم با حضور ایــن عالم عزیز حرکت
جدیدی در کارهای شورا ایجاد شود.
وی با بیان اینکه امسال سال تلخی برای شورای نگهبان
بوده است ،گفت :متأســفانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده
و یا به تعبیری حافظه شــورای نگهبان را از دســت دادیم
و بعد از آن آیتاهلل هاشمیشــاهرودی ،آن فقیه عالم عامل
مرحوم شــدند و اکنون هم با اظهار تأســف شاهد بیماری
آیتاهلل مؤمن هستیم که از خداوند متعال شفای عاجل وی
را خواستاریم.
دبیر شــورای نگهبان با برشمردن مراتب علمی آیتاهلل
هاشمیشاهرودی در حوزههای علمیه نجف و قم ،از سوابق
انقالبی و خدمات ارزنده وی در جایگاههای مختلف از جمله
شورای نگهبان و قوه قضائیه نام برد و از درگاه الهی برای وی

طلب مغفرت کرد.
آیتاهلل جنتی بااشاره به ایام بررسی بودجه اضافه کرد:
شــورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی کشور میتواند
و باید در بررســی بودجه دقت بیشــتری کند تا از اسراف و

تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
معارفه آیتاهلل آملیالریجانی
گفتنی است جلسه معارفه آیتاهلل صادق آملیالریجانی
در شورای نگهبان با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
گفت :بنیاد برکت  2500تخت بیمارستانی در قالب
ساخت  12بیمارستان با هماهنگی وزارت بهداشت
و درمان ایجاد میکند.
محمد مخبر در حاشیه بهرهبرداری از مرکز ناباوری
لرستان که با کمک بنیاد برکت احداث شده در گفتوگو
با خبرنگاران بیان کرد :از مجموع این  12بیمارستان 9
مورد تحویل یا در حال تحویل است.
وی اظهار داشت :در بخش دارو مخصوصا داروهای
تک بیمــاران صعبالعالج بنیاد برکــت اقدامات خوبی

انجام داده است.
مخبــر ادامه داد 200 :مرکز بهداشــتی درمانی در
سراسر کشور توسط بنیاد برکت احداث شده و 60هزار
نســخه بیماران سرطانی در ســال گذشته توسط بنیاد
برکت پرداخت شده است.
وی افزود :چهار مرکز فوقتخصصی ضدســرطان در
چهار نقطه کشــور راهاندازی شــده و در مجموع بیش
از  10هزار طرح در ســال جاری در کشور بهرهبرداری
میشود.
وی همچنین در مراســم بهرهبرداری از  500طرح

اشــتغالزایی اجتمــاع محور و تســهیالت محور که در
فرمانداری دلفان برگزار شــد .از سرمایهگذاری  3هزار
میلیارد تومانی بنیاد با مشــارکت مردم در روســتاها و
مانطق محروم کشور خبر داد و افزود :با امکاناتی که در
لرستان و شهرستان دلفان وجود دارد میتوانیم دلفان را
به یک منطقه موفق اقتصادی با محوریت اشتغال تبدیل
کنیم و شاهد میانگین بیکاری  2یا  3درصد پایینتر از
آمار بیکاری اســتان لرستان باشیم و امیدواریم که طی
دو سال آینده دلفان به یک شــهر توسعه یافته تبدیل
شده باشد.

به گزارش میــزان ،آیتاهلل آملیالریجانــی در جریان
جلســه دیروز شــورای نگهبان بعد از خوشآمدگویی دبیر
شــورای نگهبان بــه حضور مجدد وی در این شــورا گفت:
خداوند متعال را شــاکرم که میتوانــم در این نهاد مقدس،
مؤثر و مهم خدمت کنم.
وی با تشــکر از رهبر معظم انقــاب از اعتماد و الیق
دانســتن وی برای حضور در شورای نگهبان افزود :امیدوارم
بتوانم وظیفهای را که به عهدهدارم به نحو احسن انجام دهم.
آیتاهلل آملیالریجانی با بیان اینکه از زمان آغاز خدمت
وی در شــورای نگهبان ۱۷ ،سال میگذرد ،گفت :در مدت
خدمتم در این شورا در محضر فقها و حقوقدانهای عزیزی
بودم که متأســفانه اکنون حاضر نیستند و امیدوارم خداوند
متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود محشور کند و مشمول
رحمت الهی قرار گیرند و ما هم با توفیق الهی وظیفه کاری
خود را مخلصانه انجام دهیم.

بنیاد برکت  2500تخت بیمارستانی در کشور ایجاد میکند

یادواره شهدای عملیات کربالی پنج
و شهدای مدافع حرم

ســیودومین یادواره شــهدای عملیات کربالی
پنج و سومین ســالگرد شهدای مدافع حرم در غرب
تهران از سوی پایگاه مقاومت بسیج روحاهلل(ره) تحت
پوشش حوزه  213فتح  -ناحیه مقداد در روز پنجشنبه
 1397/10/20از ســاعت  17:30الی  21همراه با اقامه
نمازجماعت مغرب و عشا در حسینیه خامنهایها واقع
در خیابان قصرالدشت بین خیابان طوس و دامپزشکی
برگزار خواهد شد.
علــی رضاییمفرد دبیر ســتاد برگزاری مراســم ضمن
بیان این مطلــب هدف از برگزاری این مراســم را تجلیل از
حماسهآفرینیهای مردان دفاعمقدس و به خصوص عملیات
غرورآفرین کربالی پنج ،سومین سالگرد شهدای مدافع حرم و
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان در فضای جامعه عنوان
کرد.

اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار ،امروز پنجشنبه  ۲۰دی
ساعت  ۱۸در محل سینما فلسطین برگزار میشود.
در آیین اختتامیه این جشنواره ،برگزیدگان بخشهای داستانی و مستند در
موضوعات جنگ نرم و جبهه فرهنگی ،بیداری اسالمی و اربعین ،ملت قهرمان،
جنگ اقتصادی ،مدافعان حرم ،نقد درونگفتمانی و تاریخ سیاســی ،معرفی و
تقدیر میشوند.
بنابر اعالم دبیرخانه جشنواره ،پاسداشت سیروس مقدم کارگردان سریال
پایتخت نیز از دیگر برنامههای اختتامیه است.

حاشیهسازی ادامهدار مجریهای زرد!

علیرغم انتقاداتی که به نحوه گزینش مجریان در صداوسیما میشود اما باز
هم شبکهای در سیما به انتصاب یک مجری غیرحرفهای اقدام کرد و این مجری
نیز در همان ابتدای کار ،حاشیه آفرید!
به گزارش خبرنگار کیهان ،هنوز حتی یک ماه هم از ماجرای مجری برنامه
شبکه شــما و رفتار توهینآمیز و غیراخالقی وی در یک برنامه زنده تلویزیون
نگذشته بود که این بار مجری جدید شبکه پنج ،حاشیهساز شد .نکته مهم این
است که مجری این برنامه ،تخصصی در زمینه اجرا ندارد .به طور طبیعی ،مدیران
شبکههای سیما وقتی افرادی بدون تخصص را در جایگاه یک کار تخصصی به
کار میگیرند ،باید منتظر حاشیهها نیز باشند.
به نظر میرسد جای یک منشور یا قانون مشخص در زمینه انتصاب مجریان
برنامههای ســیما و همچنین رفتار آنهــا در مقابل دوربین و نظارت بر کار آنها
خالی است.

رادیو انقالب دائمی میشود

رادیو فصلی انقالب که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
از  19آبان سال جاری آغاز بهکار کرده بود ،احتماال بهزودی دائمی خواهد شد.
شنیدههای خبرنگار کیهان حاکی است؛ رادیو انقالب که به عنوان یکی از
شبکههای صدای جمهوری اســامی ایران به صورت مناسبتی در زمینه بیان
تاریخ و دســتاوردهای کالن انقالب اســامی و تحلیل رویدادهای سیاســی و
فرهنگی فعالیت میکند احتماالً دائمی خواهد شد.
با توجه به فعالیت تخریبی معاندان داخلی و خارجی علیه انقالب اسالمی،
ادامه کار رادیو انقالب کاری ضروری است.
رادیو انقالب فعال تا پایان روز  22بهمن  ،1397به طور  24ساعته به روی
موج «اف ام» فرکانس  95/5پخش خواهد شد.

مسابقه بزرگ کتابخوانی
با موضوع زندگی امام خمینی(ره) برگزار میشود

به مناســبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مسابقه
بــزرگ کتابخوانــی با موضــوع زندگی رهبر انقــاب بر مبنای کتــاب «امام
خمینی(ره)» نوشته امیرحسین فردی توسط انتشارات مدرسه برگزار میشود.
به گــزارش خبرنگار کیهان ،مرحوم فردی ،پدر داستاننویســی انقالب و
سردبیر فقید نشریه «کیهان بچهها» این کتاب را در قالب داستانی و مخصوص
مخاطب نوجوان ،درباره زندگی امام راحل نوشته بود .نسخه صوتی کتاب داستان
«امام خمینی(ره)» نیز به تازگی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.
زمان برگزاری این مســابقه از دیروز  ۱۹دی آغاز شــد و تا  ۲۲بهمن ۹۷
ادامه خواهد داشت.

استعفای مدیر باغموزه قصر
در پی نمایش اثر یک صهیونیست

در پی افشــاگری کیهان درباره نمایش یک اثر از گرافیستی صهیونیستی،
مدیر محلی که این اثر را به نمایش درآورده بود از سمت خود استعفا داد.
کیهان روز شنبه  15دی در گزارشی از به نمایش درآمدن یک اثر گرافیکی
در نمایشــگاه آب در بــاغ موزه قصر خبــر داده بود که خالــق آن ،تبعه رژیم
صهیونیستی است .پس از این خبر و انتقادات وارده ،مدیر باغموزه قصر از سمت
خود استعفا داد.
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز اعالم کرد که این مسئله در
کمیته انضباطی این سازمان بررسی شده و پس از پیگیری و عذرخواهی مدیر
باغموزه قصر به خاطر این موضوع ،محسن سلیمانی از سمت مدیریت باغموزه
قصر استعفا داد .این استعفا ،مورد پذیرش کمیته انضباطی سازمان قرار گرفت.

تقدیر از پخش فیلمهای ضدفتنه
در صدا و سیما

قرارگاه اســاتید و طالب انقالبی حوزه علمیه قم در نامهای به رئیسصدا و
سیما از پخش فیلمها و برنامههای ضدفتنه از شبکههای مختلف صداوسیما ،به
مناسبت نهم دی تقدیر کرد.
در بخشــی از این نامه آمده است :قرارگاه اســاتید و طالب انقالبی حوزه
علمیــه قم ،وظیفه خود میداند مراتب تقدیر و تشــکر خــود را از جنابعالی و
دســتاندرکاران بزرگداشت چهلسالگی انقالب اســامی در سرتاسر کشور و
قاطبه کارگردانان ،تهیهکنندگان ،عوامل و هنرپیشگانی که در راستای روشنگری
و بصیرتافزایــی تالش میکنند بویژه جناب آقای فروغی مدیر جوان و انقالبی
شــبکه سوم سیما ابراز نماید .پخش فیلم قالدههای طال ،از شبکههای مختلف
صداوسیما ،تهیه و پخش مستندهایی همچون کارنامه انقالب ،خارج از دید یک
و دو ،مستند دستاوردهای چهلسالگی انقالب در راستای بصیرتافزایی و تولید
بیش از  ۱۰۰فیلم ،سریال و انیمیشن بخشی از فعالیتهای انقالبی این رسانه
ملی است که موجبات خرسندی و دلگرمی فرزندان خمینی کبیر و خانوادههای
معظم شهدا را فراهم نموده است .تهیهکنندگان این نامه در ادامه ضمن قدردانی
از تالشهای شبانهروزی رسانه ملی به بیان انتظارات خود از این سازمان و ارائه
برخی هشدارها و راهکارها پرداختهاند.
در دهلینو صورت گرفت

بررسی مناسبات نفتی تهران و دهلینو
در دیدار ظریف با همتای هندی

وزرای امــور خارجه ایران و هند در دهلینو ابعاد مختلف مناســبات
دوجانبه از جمله در حوزههای اقتصادی و بانکی ،پتروشیمی ،نفت ،انرژی
و حملونقل را بررسی کردند.
به گزارش فارس ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران که دوشــنبه شب در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام
سفری سه روزه وارد دهلینو شد ،ظهر دیروز چهارشنبه با «سوشما سواراج»
همتای هندی خود دیدار و گفتوگو کرد.
بررســی ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جملــه در حوزههای اقتصادی
و بانکی ،پتروشــیمی ،نفــت و انرژی ،حملونقل از جملــه موضوعات مورد
گفتوگو بود.
مسائل بینالمللی و منطقهای از جمله برجام و شرایط افغانستان از دیگر
محورهای گفتوگوهای دو وزیر بود.
وزیــر خارجــه ایران پیش از ایــن و در بدو ورود بــه دهلینو در جمع
خبرنگاران درباره اینکه آیا در این ســفر دربــاره کاهش خرید نفت از ایران
توســط هند گفتوگو خواهد کرد؟ گفت :بنده و وزیر خارجه هند روســای
کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور هســتیم ،در مالقات با وزیر خارجه
هند این فرصت فراهم میشــود که در این زمینــه صحبت کنیم که ایران
همواره تامینکننده مطمئن نفت برای هندوستان بوده و خواهد بود.
ظریــف همچنین روز ســه شــنبه ضمن شــرکت در همایش تجاری
مشترک ایران و هند و ایراد سخنرانی در این همایش ،در اندیشکده شورای
امور جهانی هند در جمع نخبگان و اندیشــمندان هندی درخصوص آخرین
تحوالت جهانی و منطقهای ســخنرانی کرد و به پرسشهای حاضران پاسخ
داد.
رئیسدســتگاه دیپلماســی جمهوری اســامی ایران همچنین صبح
سهشــنبه با «نیتین گادکاری» وزیر حملونقل و کشــتیرانی هند دیدار و
گفتوگــو کرد .در این دیدار درخصوص روابط دوجانبه ،راههای گســترش
روابط اقتصادی دو کشــور به ویژه در حوزههای حملونقل ،کشتیرانی و نیز
همکاریها در بندر چابهار گفتوگو و تبادل نظر شد.
«جوزف بورل» وزیر امور خارجه اســپانیا نیز بعد از ظهر دیروز با حضور
در محل اقامت ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در دهلینو با وی دیدار
کرد.

