
اخبار كشور

در گردهمایی نویسندگان و ناشران حامی مقاومت
چه اتفاقاتی افتاد؟

در پایان نشست دو روزۀ »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران 
حامی مقاومت و فلســطین«، جزئیات جایزۀ جهانی فلســطین، دبیر و نیز 

رئیس  شورای سیاست گذاری این جایزه انتخاب و معرفی شدند. 
در این نشســت »میثم نیلــی« و »طراده حماده« بــه ترتیب به عنوان 
رئیس  و نائب  رئیس  شــورای سیاست گذاری معرفی شدند و همچنین اعضاء 
»محســن پرویز« را به سمت دبیر و رئیس شــورای اجرایی این جایزۀ ادبی 
جهانی انتخاب کردند. همچنین مقرر شــد که این جایزه به شکل دوساالنه 
برگزار شــود و دبیر آن نیز به مدت چهار سال ابقاء خواهد شد. ضمن اینکه 
اساسنامه و سیاســت گذاری واحد برای برگزاری جایزۀ جهانی »فلسطین«، 

نیز تعیین شد.
در این نشست دو روزه عالوه بر شخصیت هایی از نشر کشور، ادبا و بیش 
از 20 میهمان از اندیشــمندان دانشــگاهی 14 کشور اسالمی همچون دینا 
ســلیمان از اندونزی، صابر کربالیی از پاکســتان، آل تکین دورسون اوغلو از 
ترکیه، فاطمه جغام از تونس، بدیع صقور از ســوریه، فالح حسین منخی از 
عراق، طراده حماده از لبنان، ســیدالصادق الشرفی از یمن و افرادی دیگر به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی اســت افتتاحیۀ این نشست نیز چهارشنبه، 23 آبان با سخنرانی 
دکتر علی اکبر والیتی، مشــاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب و همراه با 
سخنرانی شخصیت هایی چون ناصر ابوشریف، نمایندۀ جنبش جهاد اسالمی 

فلسطین به انجام رسیده بود.
هفته سینمای مقاومت در لبنان برگزار می شود

هفتــه ســینمای مقاومت در لبنان آغاز سلســله هفته های ســینمای 
مقاومت در این دوره اســت که طی روزهای 12 تا 15 آذر در شــهر بیروت 

برگزار می شود.
فیلم های سینمایی»سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، 
»ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحسین مهدویان، »امپراطور جهنم« 
به کارگردانی پرویز شیخ طادی و »تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی 
از جمله فیلم هایی اســت که در هفته سینمای مقاومت در لبنان به نمایش 

درمی آیند.
همزمان با برگزاری جشــنواره بین المللی مقاومــت در لبنان جمعی از 

سینماگران ایرانی نیز، به این کشور سفر می کنند.
نمایش فیلم های ایرانی، ســخنرانی دبیر جشــنواره فیلــم مقاومت و 
تعدادی از ســینماگران، برپایی جلســات نقد و بررسی و نشست پرسش و 
پاسخ با رسانه ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته فیلم است.

تجلیل از 21 نوگل حسینی 
و تکریم از دو پیرغالم اهل بیت)ع(

 اختتامیــه دوازدهمین آییــن تجلیل از نوگالن حســینی با تجلیل از 
21 دانش آموز و تکریم از دو پیرغالم اهل بیت)ع( در فرهنگ ســرای اندیشه 

برگزار شد.
سعید اوحدی رئیس  ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این 
همایش گفت: تاثیر مداحان در حرکات بزرگ تاریخی کشــور ما از به وقوع 
پیوستن انقالب اسالمی تا موفقیت در هشت سال دفاع مقدس انکارناشدنی 
است. شوری که آنها به این حرکات مردمی می بخشند در کنار شعور مردمان 
باعث به ثمر رســیدن حرکت های بزرگ فرهنگی شد. نقش مداحی نقشی 
ماندگار و تاثیرگذار اســت و این برنامه به دلیل کنار هم قرار گرفتن نوگالن 
حسینی و تجلیل، معرفی و بزرگداشت پیر غالمان حسینی اوج تاثیرگذاری 

عمیق بر این فرزندان عزیز انقالب و جامعه است.
در ادامه آیین تجلیل از دو پیرغالم اباعبداهلل الحســین در میان احترام 
حاضران در سالن برگزار شد و سعید اوحدی رئیس  سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران، محمدمیثم میثمی مدیر فرهنگی هنری منطقه هفت و 
رئیس  فرهنگ ســرای اندیشه، مصطفی خورســندی رئیس کانون مداحان و 
شــعرای آیینی، و حــاج احمد چینی از حاج غالمرضا ســازگار و حاج اکبر 

کاظمی تقدیر کردند.
پــس  از آن آیین تجلیل از 1۸ برگزیده این دوره از جشــنواره با حضور 

جمعی از پیرغالمان امام حسین)ع( برگزار شد.
شــعرخوانی احمــد بابایی و ذکر مصیبت امیر عبــاس ناهیدی از دیگر 

بخش های دوازدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسینی بود.
اهدای دو کمک  هزینه ســفر به مشهد مقدس و یک نگین انگشتری از 
ســنگ مرقد مطهر امام حسین)ع( در میان حاضران پایان بخش این مراسم 

بود.
ارسال یک کتاب لغو مجوز شده برای مشتریان 

توسط ناشر
اداره کتــاب وزارت ارشــاد، چندی پیش به کتــاب یکی از جریان های 
تندروی غرب کشور، مجوز انتشار داد؛ اما بالفاصله مجوز اولیه را لغو و اعالم 
کرد که این کتاب اجازه پخش ندارد؛ این در حالی است که ناشر آن را برای 

مشتریانش پیک می کند!
به گزارش فارس، اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی چندی 
پیش به کتابی که متعلق به یکی از گروه های تندرو در غرب کشــور است، 
مجوز انتشــار می دهد. این گروه که خود را برای اصالح ایران دارای جایگاه 
می داند، به تازگی اقدام به گردآوری و انتشــار پیام های دبیرکل خود کرده و 

آن را از سوی یکی از ناشران در تهران منتشر کرده است.
بر اســاس این گزارش، کتاب عرضه شــده که به شکل مخفیانه و بدون 
اعالم وصول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال توزیع است، غیرقانونی 
بوده و هرگونه فروش آن خالف مقررات شمرده می شود. این در حالی است 
که این ناشر بدون توجه به مجوز به راحتی آن را برای مخاطبان خود ارسال 
می  کند. کتاب حاضر شامل 1۶۹ صفحه از پیام های دبیرکل این گروه است 
که با وجود عدم ثبت قانونی این جمعیت و فعالیت غیرقانونی خود حال در 
عرصه ای تازه اقدام به انتشــار کتاب هم کرده  است تا بتواند پایگاه و جایگاه 

خود را معرفی کند.
به نظر می رســد دســتگاه های نظارتی فراتر از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، درباره چاپ و نشــر این کتاب باید با حساســیت  باال وارد عمل 
شــوند؛ چرا که ناشــر کتاب آن را از طریق ارسال به صورت پیک در اختیار 
متقاضیانش قرار می دهد که این رویه ارســال کتــاب، قبل از اعالم وصول، 
کامال غیرقانونی است؛ حتی اگر این اثر، مجوزهای اولیه را کسب کرده باشد.

جوابیه شبکه آموزش به یک خبر 
به دنبــال درج خبری در روز 20 آبان در ســتون اخبار ادبی و هنری، 
درباره حضور نماینده یک تشــکیالت منحرف در شبکه آموزش سیما، مدیر 

این شبکه جوابیه ای را ارسال کرد.
ضمن تشکر از مسعود احمدی مدیر شبکه آموزش سیما به خاطر توجه 

و پیگیری خبر منتشر شده در کیهان، متن توضیح وی به این شرح است:
با ســالم و احترام، ابتدا الزم می دانم از دقت نظر و توجه مبذوله نسبت 
به برنامه های این شــبکه به ویژه حوزه بســیار مهم آســیب های اجتماعی 
و برنامه هــای مشــاوره محور تشــکر نمایم. نکته مطروحــه همکار محترم 
آن روزنامه در مورد برنامه مشــاور سه شــنبه 15 آبان مــورد مداقه دوباره 
قــرار گرفت. اگرچه همه مراحل ســتادی و برنامه ریزی الزم برای دعوت از 
کارشناسان توســط گروه انجام شــده بود لیکن معرفی و دعوت میهمانان 
کارشــناس از ســوی یکی از حوزه های مرتبط و رسمی دولتی، موجب بروز 
ایرادی محتوایی شــد که با تذکــر جدی و تکمیل نظــارت بر چرخه های 

برنامه سازی انشااهلل مرتفع کلی خواهد شد.
شــبکه آموزش ســیما ضمن تقدیــر از این تعهد مراقبــه ای به اطالع 
می رساند در دوره جدید فعالیت های خود با توجه به تاکیدات رهبری معظم 
انقالب و دســتورات موکد ریاست سازمان، با شعار راهبردی مردم، آموزش، 
مهــارت به دنبال ایفــای نقش جدی به عنوان قرارگاه رســانه ای مهارت در 
کشــور می باشــد. در این زمینه توجه عملی به منویات معظم له درخصوص 
مهارت افزایی و در نتیجه تقویت نشــاط مهارتی در کشور رکن فعالیت های 

شبکه هفت سیما می باشد.
بار دیگر از توجه و تذکر شما سپاسگزارم
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آیت اهلل مکارم شیرازی:
نهج البالغه جزو دروس رسمی حوزه

 قرار گیرد
اســتاد برجســته درس خارج حوزه با تاکید بر اینکه 
نهج البالغه همچــون خود امیرمؤمنان)ع( مظلوم و مهجور 
است، تصریح کرد که این کتاب گرانسنگ و پرمحتوا باید 

جزو دروس اصلی حوزه های علمیه قرار گیرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی در ششمین همایش انجمن علمی تبلیغ 
و ارتباطات حوزه که همزمان با ســالگرد ارتحال عالمه طباطبایی 
در دارالقرآن عالمه برگزار شــد، از تالش های دست اندرکاران این 
مرکز قرآنی که با ابتکار خود سبب شدند این چراغ در بیت عالمه 

روشن نگه داشته شود تقدیر کرد.
به گزارش رسا، وی در ادامه با بیان اینکه در قرآن کریم عنوان 
تبلیغ فراوان ذکر شــده و در برخی آیات نیز واژه بالغ به کار رفته 
است، گفت: بالغ باید بالغ مبین باشد که در اعماق جان ها اثر کرده 

و فضاها را روشن کند.
اســتاد برجسته درس خارج حوزه با بیان چند نمونه از زندگی 
حضــرت رســول)ص( و امیر مؤمنــان)ع( برای مغتنم شــمردن 
فرصت های تبلیغی، بیان داشت: پیامبر اسالم)ص( و موال علی)ع( 
کوچک ترین مسائل و موضوعات در اجتماع را وسیله و بستری برای 
تبلیغ قرار می دادند و از پیش پا افتاده ترین فرصت ها برای هدایت 

مردم استفاده می کردند.
این مرجع تقلید با تاکید بر لزوم الگوگیری روحانیان و مبلغان از 
سیره، روش و منش حضرت رسول)ص( موال علی)ع( و دیگر ائمه، 
از آنان خواست برای انجام رسالت تبلیغی خود، هر فرصت، زمان و 
مکانی را غنیمت بشمارند و در انجام این وظیفه الهی کوتاهی نکنند.
وی خطــاب به روحانیان و مبلغان تاکید کرد: تبلیغ را منحصر 
به مســجد نکنید، زمینه های تبلیغ باید گسترش پیدا کند، ما باید 
از فضای مجازی اســتفاده درســت کرده و معارف اهل بیت را در 
جامعه بســط دهیم؛ از کتب درسی دانش آموزان، رسانه ها، صدا و 
سیما و حتی روزنامه ها و ورزشگاه ها هم می شود استفاده کرد؛ اگر 
فرصت های تبلیغی را غنیمت نشماریم دچار خسران خواهیم شد.

آیت اهلل مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: در قدیم ورزش باستانی 
بسیار ارزشمند و یک درس اخالق بود؛ ورزشکاران در گود زورخانه 
تربیت دینی می شدند؛ اکنون فضای ورزشگاه ها را نگاه کنید ببینید 
چه خبر اســت؟ یکی از روزنامه ها نوشته بود حاضریم انگ تعصب 
و تحجــر را به ما بزنند و این وضع حضور زنان در ورزشــگاه ها را 

شاهد نباشیم.
استاد برجســته درس خارج حوزه تاکید کرد: شما نمی توانید 

فضای ورزشگاه ها را کنترل کنید، خیال می کنید که می توانید. 
ایــن مرجع تقلید در ادامه با بیــان اینکه نهج البالغه همچون 
خود موال علی)ع( مظلوم اســت، ابراز داشت: چرا در حوزه ها درس 
نهج البالغه یک درس رسمی نباشد؟ چرا نباید این کتاب و فرمایشات 

موال از غربت و مهجوریت خارج شود؟
 وی بــا تاکید بر مظلومیت زدایی از نهج البالغه، بیان داشــت: 
امیدواریم به همت شما بتوانیم نهج البالغه را  از غربت و مظلومیت 

خارج کنیم.
۵ نفر از مرزبانان ربوده شده میرجاوه 

آزاد شدند
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با اشاره به 
سرنوشــت گروگان های ایرانی در اختیار گروهک تروریستی 
جیش الظلم، گفت: ۵ نفر از مرزبانان آزاد شــده و هم اکنون در 

اختیار دولت پاکستان هستند.
ســردار محمد علی جعفری در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
صبح امروز در آخرین روز از کنگره ســه هزار شــهید استان قزوین در 
سالن کنفرانس دائمی نمایشگاه  های استان قزوین برگزار شد، با اشاره 
به گروگانگیری مرزبانان جمهوری اسالمی توسط یک گروهک تروریست 
در شرق کشور افزود: 5 تن از مرزبانان آزاد شده  اند و هم اکنون تحویل 

دولت پاکستان شده و آماده تحویل هستند.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه خواسته 
اصلی این گروهک تروریستی معاوضه گروگان ها با تروریست های دستگیر 
شده توسط جمهوری اسالمی است، گفت: در تالشیم تا بدون معاوضه 
تمامی سربازان وطن که توسط جندالشیطان در بند شده  اند نجات یابند.
سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه نیز در گفت و گو 
با فارس در خصوص اخبار منتشر شده از قول سرلشکر جعفری فرمانده 
کل ســپاه مبنی بر آزادی 5 نفر از مرزبانان ربوده شده هنگ میرجاوه، 
گفت: آنچه گفته شــده است، بر مبنای اطالعاتی است که طرف های 
پاکســتانی در جریان تعامالت و مراودات برای آزادی مرزبانان ما گفته 

اند و ما آن را دریافت کرده ایم.
شریف با بیان اینکه سپاه پاسداران همه تالش خود را برای آزادی 
تمامی مرزبانان به کار می گیرد، گفت: آزادی همه افراد نیازمند زمان 

است و تمام تالش ما در این جهت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است 14 تن از نیروهای طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه 
بامداد روز 24 مهر ماه جاری به دست اعضای یک گروهک تروریستی 

در منطقه صفر مرزی »لولکدان« ربوده شدند.
منطقــه صفر مــرزی »لولکدان« مربوط به بخــش »ریگ ملک« 
 شهرســتان میرجــاوه اســت کــه در 50 کیلومتری شــهر میرجاوه 

قرار دارد.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل حق شناس: مؤمن سختی ها را یک چیز معمولی 
می داند و زیادت سختی ها او را از تسلیم و رضا به قضای 

الهی باز نمی دارد.

هدیه به خوانندگان

موضوع مناقصه: خرید چهار دستگاه چیلراسکرو آب خنک به ظرفیت 
80 تن تبرید به عالوه یک دســتگاه پکیج یونیــت 8 تن تبرید از نوع 

اسکرال هواخنک
سازمان حفظ نباتات کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شماره 20097030307500004 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. )مناقصه گران 
می توانند درصورت بروز هرگونه مشــکل در سایت با مراجعه حضوری 
به آدرس مندرج در این اطالعیه اســناد را دریافت دارند( و الزم اســت 
مناقصه گــران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت 
مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه 

محقق سازند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/400/000/000 ریال

 زمان انتشــار اســناد در ســامانه )یا دریافــت از ســازمان( 97/8/24 
ساعت 11 صبح

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســامانه: به مدت 56 ساعت از 
زمان انتشار اسناد

مهلت زمانی ارائه پیشــنهادات: به مدت 80 ساعت از زمان اتمام مدت 
انتشار اسناد

زمان بازگشایی پاکات: 1 روز پس از اتمام مدت زمان ارائه پیشنهادات
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر )یا 

دریافت فیزیکی اسناد(
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ب و ج:

آدرس: بزرگراه چمران - خیابان یمن )تابناک( پالک 2 باغ کشــاورزی 
سازمان حفظ نباتات

تلفن: 23091214
نمابر: 22401012 و 23091228

مدیریت اداری - رفاه و پشتیبانی م الف 2۹۷3

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نظام  امام جمعه موقت تهــران اخالل در 
اقتصادی را خیانت به مردم و یکی از مصداق های 

محاربه دانست.
آیت اهلل محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز 
جمعه تهــران اخالل در نظام اقتصــادی را یکی از 
مصداق های محاربه دانست و با تاکید بر اینکه اخالل 
در مسائل اقتصادی خیانت به مردم است، افزود: نباید 
در کشور سودجویی، سوءاستفاده ها و احتکار باشد، این 

از اعمال شیعیان و مومنان به دور است.
به گزارش تســنیم، وی افزود: خوشــبختانه قوه 
قضائیه که در راس آن فقیه عادل قرار دارد و همچنین 
نیروی انتظامی تالش های فراوانی برای مقابله با اخالل 
در نظام اقتصادی داشــته اند که باید از زحمات آنها 
تشــکر و قدردانی کرد البته مسئوالن باید در مسائل 

اقتصادی ریزبین و دقیق باشند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در هیچ زمانی 
در آمریکا، چهره رئیس جمهورشان کریه تر از این زمان 
نبوده است، گفت: دشمنان جمهوری اسالمی به ویژه 
ترامپ با جنگ رســانه ای و دروغ افکنی می خواهند 
خودشــان را موفق حســاب کنند که این را باید به 
قضاوت 7 میلیارد جمعیت جهان گذاشت، البته آمریکا 
با حمایت از رژیم صهیونیســتی و عربستان بدترین 

چهره را امروز در جهان دارد.
آیت اهلل امامی کاشانی با اعالم اینکه آمریکا به ویژه 
ترامــپ امتحان خود را در جهان پس داده اند، گفت: 
دولتمردان آمریکا سعی نکنند با تبلیغات خودشان را 
بزرگ نشان دهند، وقتی ترامپ می خواست در مجمع 
عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و بگوید بهترین 

رئیس جمهور دنیا است، همه به او خندیدند.
وی با بیان اینکه جایگاه ایران با آمریکا قابل مقایسه 
نیســت، تصریح کرد: در قرآن آمده است که خداوند 
همواره حق را حمایت می کند، جمهوری اسالمی ایران 
همواره بر حق است و خداوند از آن حمایت می کند. 
این قانون نظام آفرینش اســت که می گوید اگر برای 

خدا کار کردید، در نزد خداوند عزت می یابید و عزت 
جمهوری اســالمی ایران از آن خداوند است و تمام 
دنیا به جمهوری اسالمی ایران با دید صدق، امانت و 

مردمی خوب نگاه می کنند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرارسیدن هفته 
کتاب و کتابخوانی، خاطرنشــان کرد: فضای مجازی 
خوب اســت اما باید به کتــاب اهمیت بدهیم. اینکه 
اینترنت را باز کنیم و بخواهیم رساله ای بنویسیم؛ چه 
در حوزه و چه در دانشگاه، این دانش را باال نمی برد؛ 
البته فضای مجازی در جست وجو کمک می کند؛ ولی 
این کتاب است که دانشمند و اهل فضلیت را به تألیف 
کتــاب راغب می کند؛ مثل عالمه طباطبایی. آیت اهلل 
امامی کاشــانی با اشــاره به برگزاری نماز جمعه در 
هوای سرد و در دانشگاه تهران، ابراز داشت: صاحبان 
مصال، نمازگزاران هستند و گروه های دیگر، مستأجر. 
مدیران مصال، باید طوری برنامه ریزی کنند که صاحبان 
مصال در چنین روزی که هوا سرد است، اذیت نشوند 
و بتواننــد نماز را در مصــال برگزار کنند. وی خطاب 
به مدیران بخش های مختلف کشــور گفت: کار برای 
اجتماع، غیر از فکر و عمل چیز دیگری هم می خواهد 
و آن دلســوزی است؛ آدم باید دلسوز جامعه باشد در 
این صورت، بسیاری از مدیریت ها به نتیجه می رسد.

آیت اهلل امامی کاشانی: 

اخالل در نظام اقتصادی مصداق محاربه است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: حضور زنان در ورزشگاه 
و تماشــای بازی مردان برخالف نظر و موضع 

مرجعیت و فقاهت بود.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد سعیدی در 
خطبه های نماز جمعه قم که با حضور پرشــور مردم 
انقالبی این شــهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: 
در حالی که مردم گرفتار مشکالت اقتصادی هستند و 
دشمن با تمام قوا متمرکز جنگ اقتصادی و رسانه ای 
است، درست نیست که مسئوالن کشور به موضوعات 
حاشیه ای مانند حضور زنان در ورزشگاه های مردانه و 

تماشای بازی مردان بپردازند.
وی اظهار داشت: مراجع معظم تقلید و حوزه های 
علمیــه بارها و بارهــا موضع خــود را در این زمینه 

بیان کرده اند اما متأســفانه مسئوالن بی توجه سرگرم 
موضوعات حاشــیه ای هســتند و از مشکالت اصلی 

غافل اند.
تولیت آســتان مقدس حضــرت معصومه)س( با 
اشاره به سخنان اخیر وزیر خارجه و اتهام پولشویی به 
منتقدان، گفت: این سخنان زیبنده وزیر امور خارجه 
نبود و متأســفانه مورد سوءاســتفاده دشمنان برای 

فضاسازی علیه کشورمان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از مســئوالن دستگاه دیپلماسی 
انتظار نمی رود در اظهارات و مواضع خود عزت، حکمت 
و مصلحت را فراموش کنند و با اظهارات خود زمینه ساز 
عملیات و تهاجم سنگین رسانه ای علیه کشورمان شوند.

خطیــب جمعــه قم در ادامه به تســلیم شــدن 
صهیونیست ها در برابر اقتدار نظامی و مردمی مقاومت 

فلســطین در غزه اشاره کرد و بیان داشت: رزمندگان 
مقاومت با عملیات کمین پرچم و به هالکت رساندن 
چند صهیونیســت، رژیم صهیونیســتی را مجبور به 
پذیرش شروط مقاومت کردند و این عملیات و شلیک 
چند صد موشک نشان داد دوره بزن در روی اسرائیل 
پایان یافته و نشانه های نابودی این رژیم جعلی در کمتر 

از 25 سال آینده آشکار شده است.
حجت االسالم والمسلمین سعیدی در بخش دیگری 
از خطبه ها نشانه های افول اندیشه لیبرال دموکراسی را 
بیان داشت و گفت: این تفکر نه تنها مشکالت بشریت 
را حل نکرد بلکه موجب گمراهی و تباهی و بحران های 
هویتی و همه جانبه برای انسان ها شد و بشریت خسته 
از این مقوله را به فکر نسخه نجاتبخش انداخته است.

وی افزود: مکتب اسالم بعنوان مکتبی منطبق بر 

فطرت انسان ها امروز مورد توجه مردم اقصی نقاط جهان 
قرار گرفته اســت و انقالب اسالمی در ایران گسترش 
گرایش مردم به اســالم را سرعت بخشیده است و در 
آینده موجب سقوط تفکر لیبرال دموکراسی خواهد شد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( والیت 
فقیه در عصر غیبت را زمینه ســاز گســترش و ترویج 
اســالم ناب عنوان کرد و بیان داشت: اسالم مورد نظر 
اهل بیت)ع( همان اســالم ناب است که امتداد اسالم 

نبوی می باشد.
امــام جمعه قم تأکید کرد: عقل گرایی، معنویت و 
تقوا و بندگی خداوند، کرامت انسانی، دفاع از مظلوم در 
هر کجای جهان و مقابله با ظلم و فساد و مستکبرین 
شاخص های اســالم ناب محمدی)ص( است که این 

شاخص ها در هیچ مکتب دیگری یافت نمی شود.

امام جمعه قم:

سخنان وزیر امور خارجه دستاویز دشمنان قرار گرفت

مراســم هفتمین سالگرد شهادت سردار 
سرلشکر حســن طهرانی مقــدم و یادواره 
شهدای نیروی هوافضای سپاه، صبح پنجشنبه 

برگزار شد.
مراســم هفتمین ســالگرد شــهادت ســردار 
سرلشکر حســن طهرانی مقدم و یادواره شهدای 
نیروی هوافضای سپاه صبح پنجشنبه در حسینیه 

امام رضا)ع(  هوافضای سپاه برگزار شد.
در این مراســم، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش، سرلشکر پاسدار سید 
یحیی صفوی مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا، 
سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش، امیر 
عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، سردار 
امیــر علی حاجی زاده فرمانــده نیروی هوافضای 
سپاه، ســردار یزدی فرمانده سپاه تهران و جمعی 
از دوستان و همرزمان شهید طهرانی مقدم حضور 

داشتند.
سلطه و هژمونی آمریکا در غرب آسیا 

به سر آمده است
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده 

ارتش جمهوری اسالمی ایران، صبح پنجشنبه طی 
سخنانی در مراسم هفتمین سالگرد شهادت سردار 
شهید حسن طهرانی مقدم )پدر موشکی ایران( که 
در حسینیه امام رضا)ع( فرماندهی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد، شهدا را یکی 
از مصادیق شــجره طیبه دانســت و اظهار داشت: 

هر روز و هر ساعت، ثمرات حرکات شهیدان را به 
چشم می بینیم.

وی، شهید طهرانی مقدم و شهید احمد کاظمی 
را از مصادیق بارز شجره طیبه دانست و تصریح کرد: 
آنها در جنگ اراده ها پیروز شــدند و پرچم فتح را 
در آخرین خاکریز قبل از ســرزمین های اشــغالی 

کوبیدند تا در خیز آخر، یکی از آرمان های انقالب 
را محقق کنند.

فرمانده ارتش با  اشاره به جمله معروف شهید 
طهرانــی مقدم که وصیت کرده بود بر روی قبر او 
نوشته شــود، اظهار داشت: من می گویم این مزار 
کسی است که اسرائیل را نابود خواهد کرد و در این 
تردیدی نیست؛ چون قرار نیست اراده انسان های 
بزرگ تا وقتی روی زمین راه می روند نافذ باشــد؛ 
بلکه شهیدان زنده تر از زنده های ظاهری هستند.

وی، اصل نیروی هوافضا را یکی از ثمرات شجره 
طیبه شهدا دانست و تصریح کرد: هوافضا، نیرویی 
اســت که برای دشمنان، صاعقه رعب و وحشت و 
برای دوستان، بارقه ای از رحمت را به دنبال دارد.

فرمانده ارتش با بیان اینکه امروز می توانیم ادعا 
کنیم اصل ســلطه و هژمونی آمریکا در غرب آسیا 
به سر آمده، تصریح کرد: در مقابل، عصر پیشگامی 

جمهوری اسالمی فرا رسیده است.
سرلشکر موسوی ادامه داد: منطقه غرب آسیا 
تبدیــل به عرصه شکســت های بــزرگ آمریکای 
جنایتکار شــده است؛ این ها تنها بخشی از شجره 
طیبه شهداســت؛ البته این پایان کار نیســت؛ در 

میانه راه هستیم.

با حضور فرماندهان ارتش و سپاه صورت گرفت 

برگزاری هفتمین سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم
و شهدای نیروی هوا فضای سپاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هیچ 
اســتثنایی در اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان وجود ندارد و قطعًا نص قانون را 

به طور کامل اجرا می کنیم.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته، اخباری 
مبنی بــر تهدید فوتبال ایران به تعلیق از ســوی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و فیفا به دنبال اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مطرح شــده 
است که همین موضوع ابهاماتی را درخصوص اجرای 
این قانون در حوزه فدراسیون های ورزشی و احتمال 
مستثنی شدن رؤسا و مدیران فدراسیون های ورزشی 

مطرح کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص این 

موضوع و احتمال معاف شدن مدیران ورزشی از این 
قانون به تسنیم، گفت: هیچ استثنایی در این زمینه 
وجود ندارد. ما کاری به حواشی نداریم و قطعاً نص 

قانون را به طور کامل اجرا می کنیم.
ناصر ســراج تأکید کرد: قانون می گوید بعد از 
روز پانزدهم آذر هر مدیری که پولی پرداخت کند، 
مسئول است و قطعاً باید پاسخگو باشد. حاال فرقی 
نمی کند مدیر ایران خودرو، سایپا یا فالن فدراسیون 
ورزشی باشد، ما قطعاً قانون را برای همه مشموالن 

این قانون اجرا می کنیم.
مهلت کناره گیری بازنشستگان 15 آذر است

ســراج همچنین درباره اظهارنظر بهروز نعمتی 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی مبنی بر 

اینکه تعیین 15 آذر برای زمان کناره گیری مدیران 
بازنشسته برداشت اشتباه از قانون است و طبق قانون 
مدیران بازنشســته دو ماه پس از تصویب آن یعنی 
2۶ آبان باید میز کار خود را ترک کنند، گفت: طبق 
اصل 73 قانون اساسی،  این قاضی است که می تواند 
قانون را تفســیر کند. این قانون روز 31 شهریور به 
روزنامه رسمی ابالغ شده و طبق قانون 15 روز پس 
از آن الزم االجرا اســت و پس از آن هم یک فرجه 
دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی مالک نیست 

چرا به آن ابالغ شده است؟
وی درباره اصرار و تعجیل برای اجرای این قانون 
از 2۶ آبان اظهارداشت: من هم واقعاً نمی دانم چرا 
آن قــدر تعجیل دارند و فشــار می آورند. اکثر این 

مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده اند، 
از افراد خدوم و نیروهای نظام هســتند که خدمت 
کرده اند و نباید با این جوسازی ها و فشارها حیثیت 
و آبروی آنها را خدشــه دار کرد. نهایتاً فرق این دو 
تاریخ، 25 روز است، آیا در این مدت با ماندن این 

افراد، کشور کن فیکون می شود؟
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور ادامه داد: 
مثاًل فردی آمــده و درباره ضــرورت کناره گیری 
فوری بازنشستگان صحبت کرده است در حالی که 
خودش، هم هیئت علمی یکی از دانشگاه هاســت، 
هم کارمند مجلس است و هم کار وکالت می کند، 
این کار تخلف است و ما قطعاً سراغ همین فرد هم 

خواهیم رفت.

توضیحات رئیس سازمان بازرسی درباره زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

سراج: هیچ استثنایی برای مدیران بازنشسته وجود ندارد

اجالسیه نهایی کنگره ملی سه هزار 
شهید استان قزوین روز پنج شنبه برگزار 

شد.
پس از برگزاری اجالســیه دانش آموزان 
کنگره ملی ســه هزار شهید استان قزوین در 
روز21 آبان، اجالســیه جامعه زنان 22 آبان، 
اجالسیه دانشجویان 23 آبان و اجالسیه نهایی 
این کنگره روزپنج شنبه هفته گذشته 24 آبان 

ماه جاری در قزوین برگزار شد.
نمایشــگاه  ایــن کنگــره  در حاشــیه 
دستاورد های حوزه انرژی هسته ای و موشکی 
برگزار شد. این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ 

تا 1۶ آماده بازدید عموم بود.
نمایشگاه رســم پروانگی با موضوع ایثار 
و شــهادت نیــز از 14 آبــان فعالیت خود را 
آغاز کرد40 غرفه این نمایشــگاه به شــکل 
 منطقــه عملیاتی دفــاع مقــدس طراحی 

شده بود.
به گفته حبیبی معــاون هماهنگی امور 

اقتصادی استاندار قزوین 10 هزار نفر در کنگره 
سه هزار شهید استان شرکت کرده بودند.

این کنگره از روز بیســتم آبانماه به مدت 
پنج روز در قالب پنج اجالســیه فرهنگیان، 
دانش آموزان، زنــان، دانشــجویان برگزار و 

اجالسیه نهایی نیز در محل سالن نمایشگاه های 
بین المللی استان قزوین برگزار شد.

تمبر یادبود کنگره سه هزار شهید استان 
روز پنجشــنبه در اجالسیه نهایی این کنگره 

رونمایی شد. 

برگزاری اجالسیه نهایی کنگره ملی ۳ هزار شهید
 استان قزوین

اموال یتیمان را با ندادن، جابجایی 
و یا مخلوط کردن نخورید!

» و اموال یتیمان را )هنگامی که به حد رشد رسیدن( 
به آنها بدهید، و اموال بد )خود( را، با اموال خوب )آنها( 
عــوض نکنید، و امــوال آنان را همراه امــوال خودتان )با 
 مخلوط کردن یا تبدیل نمودن( نخورید، زیرا این گناه بزرگی 

است«
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