
اخبار كشور

رضا اسماعیلی، شاعر:
سطحی نگری در ترانه تیتراژ سریال ها، 

ظلم به زبان فارسی است
یک شاعر درباره ترانه های تیتراژ سریال های تلویزیونی گفت: صداوسیما 
باید درخصوص اصالح و ساماندهی این روند انحرافی اقدام جدی کند. کوتاهی 
و تعلــل در این خصوص تبعات جبران ناپذیری برای فرهنگ جامعه به دنبال 

خواهد داشت.
در پــی گالیه رهبر معظــم انقالب اســالمی از ترانه های صداوســیما، 
رضا اســماعیلی، شــاعر و منتقد ادبی در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار 
داشــت: متاسفانه در سال های اخیر شعرهایی که برای ساخت ترانه در تیتراژ 
سریال های تلویزیونی مورد اســتفاده قرار می گیرند، شعرهای سست و نازلی 
است. این شعرها از مولفه های الزم هنری و ادبی برای ساخت یک ترانه فاخر و 

تاثیرگذار برخوردار نیست و باعث تنزل ذوق و ذائقه عمومی می شود. 
وی با تأکید بر اینکه »ساده انگاری و سطحی نگری در ساخت ترانه تیتراژ 
ســریال های تلویزیونی ظلم به زبان و ادبیات فارسی است«، گفت: این آش به 
قدری شور شده است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار شب پیش با شاعران 

انقالب از آن به عنوان تهدیدی برای زبان پارسی یاد کردند. 
اســماعیلی در پاسخ به این پرســش که رسانه ملی برای اصالح وضعیت 
ترانه تیتراژ ســریال های تلویزیونی چه باید بکند، بیان کرد: صداوســیما باید 
نظارت جدی تری در این مورد داشته باشد و به هر ترانه ای اجازه پخش ندهد.

وی ادامه داد: ســهل انگاری در این مورد، خیانت به زبان و ادبیات پارسی 
اســت. صداوسیما به عنوان یک رســانه قدرتمند و تاثیرگذار باید درخصوص 
اصالح و ساماندهی این روند انحرافی اقدام جدی کند. کوتاهی و تعلل در این 

خصوص تبعات جبران ناپذیری برای فرهنگ جامعه به دنبال خواهد داشت.
الجزیره خوی صهیونی خود را نمایش داد!

تلویزیون الجزیره خوی و مشــی صهیونیســتی خود را با معلق کردن دو 
کارمندش نمایش داد و به اثبات رساند.

این رســانه، دو نفر از کارمندان خود را به دلیل پخش ویدیویی که ثابت 
می کند صهیونیســت ها از وسعت و اندازه هولوکاســت تصویر نادرستی ارائه 

داده اند، به تعلیق درآورد.
کلیپ پخش شــده در بخش آن الین ســرویس عربی تاکید می کند که 
»روایت« کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی ها در جریان جنگ جهانی 

دوم روایتی مخدوش از سوی یک »جنبش صهیونیستی« است.
در بیانیه شــبکه الجزیره آمده است:»محتوای ویدیویی مورد نظر به علت 
»نقض موازین شبکه« از تمامی صفحه ها و حساب های کاربری این شبکه در 

رسانه های اجتماعی حذف شده است.«
تلویزیون ضد ایرانی ایران اینترنشنال که با پول دربار وهابی سعودی اداره 
می شود؛ ضمن انعکاس خبر یاد شده، هولوکاست را یک واقعیت توصیف کرد! 
اندیشــمندانی مانند روژه گارودی به دلیل نفی هولوکاست، سال ها به زندان 

افتادند و از خدمات اجتماعی محروم شدند!
یزد میزبان پیرغالمان 

و خادمان حسینی)ع( می شود
هفدهمین اجالس تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی)ع( امسال در 

یزد برگزار می شود. 
بــه گزارش خبرنگار کیهــان، تفاهمنامه همکاری برگــزاری هفدهمین 
اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان، ذاکران و خادمان حسینی)ع( با حضور 

استاندار یزد دیروز در مرکز بسیج سازمان صداوسیما منعقد شد. 
این اجالس همزمان با آغاز عزاداری های حسینی)ع( در ماه محرم در یزد 
برگزار می شود. در اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان، ذاکرین و خادمان 
حسینی)ع( امسال در یزد از 72 پیرغالم و خادم حسینی تجلیل می شود که 
از این تعداد 15 نفر پیرغالم باالی 70 ســال از استان های کشور و 5 پیرغالم 

باالی 70 سال از سایر کشورها هستند. 
همچنین در اجالس هفدهم پیرغالمان از فیلم سازان و برنامه سازان برتر 
در حوزه عزاداری اباعبداهلل الحســین)ع(، خانواده شهدای مداح و پدر یا مادر 

شهیدی که خودشان مداح هستند نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.
اســتاندار یزد در مراســم امضای تفاهم نامه گفت: این اجالس ظرفیتی 
مناسب برای معرفی جاذبه های زیارتی و گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی 

استان یزد به جهانیان است. 
طالبی به برگزاری صدها برنامــه فرهنگی و مذهبی مختلف با محوریت 
مردم در اســتان  اشــاره کرد و افزود: باید از ظرفیت باالی این اجالس برای 

معرفی این فرهنگ واالی مردم در طول قرون به جهانیان بهره گرفت. 
رئیس مرکز بســیج رســانه ملی و رئیس  برگــزاری هفدهمین اجالس 
بین المللی تجلیل از پیرغالمان نیز در این مراســم با اعالم اینکه برگزاری این 
اجالس عالوه بر اینکه باعث می شود آیین هایی که در طول 1400 سال گذشته 
احیاگر اسالم ناب  محمدی بودند زنده شوند، افزود: درواقع برگزاری این اجالس 

یکپارچگی و وحدت اسالمی را در سایه سار نام اباعبداهلل به دنبال دارد. 
رحمتی همچنین گفت: برگزاری این اجالس باعث می شــود که فرهنگ 
غنی حسینی که دربرگیرنده شور و شعور حماسه این مردم در برپایی مجالس 
عزای شــهادت امام حسین)ع( است، هم به مردم کشور و هم به جهانیان باز 

شناخته شود. 
تولید »مستند ناتمام« تمام شد

»مســتند ناتمام« تولید شده در واحد مستند عمار، با اتمام مراحل تولید 
آماده نمایش شد.

واحد مستند عمار »مســتند ناتمام« را به کارگردانی »علی سرو« تولید 
کرده که با پایان مراحل فنی، آماده رونمایی و اکران شده است.

مخاطبان این مســتند که در زمان ۳7 دقیقه تولید شده است، روزهای 
اول به وجود آمدن داعش در سوریه را مشاهده می کنند و می بینند که چگونه 
بســیاری از مردم اسیر تبلیغات رســانه های استکباری می شوند و از حقیقت 

فتنه ای که در کشورشان آغاز شده، دور مانده اند.
داستان این مستند، توصیف رسالت سنگینی است که »هادی باغبانی« و 
همکارانش بر دوش خود احساس کردند و مردانه پا در میدان عمل گذاشتند. 
آنها به  عنوان اولین گروه مستندســاز به ســوریه می روند و اولین تصاویر را از 
اوضاع این کشور و حوادث جنگی تازه را در آن جا ثبت و ضبط می کنند. هادی 
باغبانی؛ مستندســاز و سرپرســت گروه فیلمبرداری، در 2۸ مرداد 1۳۹2 در 

حومه دمشق به شهادت رسید.
اکران های »مســتند ناتمــام« به زودی از طریق ســایت »عماریار« آغاز 

می شود.
مجموعه زندگی نامه شهدای مدافع حرم 

به جلد پانزدهم رسید
کتاب »آخر شهید می شــوی« به عنوان پانزدهمین مجموعه زندگی نامه 

شهدای مدافع حرم به جلد پانزدهم رسید.
کتاب »آخر شهید می شوی« پانزدهمین جلد از مجموعه شهدای مدافع 
حرم که شــرحی بر داستان زندگی شهید صادق عدالت اکبری است به همت 

انتشارات روایت فتح منتشر شد.
نویسندگی این کتاب را حسین شرفخانلو فرزند شهید شرفخانلو برعهده 

داشته است.
شهید صادق عدالت اکبری از جمله شهدای مدافع حرم است که دوست 
و همرزم شــهید مدافع حرم حامد جوانی بوده و انتشارات روایت فتح پیش از 
این کتابی با عنوان »شــبیه خودش« در وصف زندگی شــهید جوانی منتشر 

کرده است.
شــهید عدالت اکبری در تاریخ 04/ 02/ 1۳۹5  در دالمه سوریه و در روز 

وفات حضرت زینب)س( به شهادت رسید.
کتاب »آخر شهید می شوی« آخرین جلد از مجموعه کتاب های شهدای 

مدافع حرم انتشارات روایت فتح است که در بازار نشر موجود است.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: امروز ضد انقالب کسی است 
که آن کاری که مشغول هست در آن سستی کند، در آن 

بیکاری کند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

تحریف مهم ترین شاخصه یهودیان معاند
»بعضی از یهود، سخنان را از جای خود، تحریف می کنند، 

و )به جای اینکه بگویند: شنیدیم و اطاعت کردیم( می گویند: 

شنیدیم و مخالفت کردیم، و نیز )می گویند:( بشنو که هرگز 

نشنوی! و از )روی تمسخر می گویند:( راعنا )ما را تحمیق کن( 

تا با زبان خود، حقایق را بگردانند، و در آیین خدا، طعنه زنند. 

ولی اگر آنها )به جای این همه لجاجت( می گفتند: شنیدیم 

و اطاعت کردیم، و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت بده )تا 

حقایق را درک کنیم( برای آنها بهتر، و با واقعیت ســازگارتر 

بود. ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشــان، از رحمت خود 

دور ساخته است، از این رو جز عده کمی ایمان نمی آورند.«
نساء- ۲۶

صفحه 3
چهار شنبه اول خرداد ۱3۹۸

۱۶ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۹۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نظر دارد فراخوان انتخاب 
مشــاور براســاس روش کیفیت و قیمت با موضوع »انجام مطالعات و 
طراحی بهسازی لرزه ای جهت مقاوم سازی ساختمان های ستادی وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات« به شــماره 2098000005000003 را 
از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت برگــزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان انتخاب مشــاور از دریافت و تحویل اســناد 
فراخوان تا تهیه فهرســت مشاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست 
پیشــنهاد )RFP(، ارائه پیشــنهاد مشاوران و بازگشــایی پاکت ها از 
 طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مشاوران 
درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در فراخوان محقق سازند. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/3/1 می باشد.
نشانی مناقصه گزار: تهران- خیابان شــریعتی- باالتر از چهارراه 

شهید قدوســی )قصر(- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- ورودی 
شــماره 7- ســاختمان معاونت توســعه مدیریت، هماهنگــی و امور 

پشتیبانی- اداره کل امور اداری و پشتیبانی- اداره خرید و قراردادها.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: از ساعت 8 روز چهارشنبه 

مورخ 98/3/1 لغایت ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/3/11.
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ســاعت 12 روز سه شنبه 

مورخ 98/3/21.
بدینوســیله از مشاوران دارای رتبه 1 و 2 گروه شهرسازی و معماری، با 
تخصص مقاوم ســازی- شهرسازی جهت شرکت در فراخوان دعوت به 
عمل می آید. جهت دریافت اطالعات بیشــتر با شماره 88112785 

تماس حاصل نمایید.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934.

فراخوان خدمات مشاور به شماره 5۱/۹۸/۲

اداره کل امور اداری و پشتیبانیم الف 6۳۳

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:

راجع به زبان فارسی نگرانم
نگذارید فرسوده و ویران شود

در شب والدت با ســعادت کریم اهل بیت 
حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم جمعی 
از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان 
و پیشکسوت با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در این دیدار، 
حرکت و پیشرفت جریان شعر انقالب را امیدوارکننده 
دانستند و گفتند: البته جریانهای شعری دیگری نیز 
وجود دارد اما این جریان شعر انقالب است که از لحاظ 
مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل یافتگِی الفاظ 

پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است.
رهبر انقالب اســالمی، بیان و پدیده شــعر را از 
معجزات آفرینش خواندند و افزودند: شــعر از جنبه 
جمال و زیبایی برخوردار اســت و این امتیاز، شعر را 
به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند 
که باید این تعهد را در خدمت جریان روشــنگری و 

هدایت قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را 
به »شعر هنری« و »شعر متعهد« تقسیم می کند و 
می کوشد با شــعار قلمداد کردن شعر متعهد، از آن 
ارزش زدایی کند، خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان و 
قله های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی 
و مولوی آکنده از اخالق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، 
معنویت و اســالم ناب است، بنابراین تفکیک جنبه 
هنری و زیباشناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد آن، 

مغالطه ای واضح و ناشی از غفلت یا کم سوادی است.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای قرار دادن 
شــعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت 
علیهم السالم، انقالب و حوادث مهم کشور و مسائل 
گوناگون دنیای اسالم را موجب اعتالء شعر دانستند 
و افزودند: در اشــعار خــود زیبایی های رفتاری ملت 
همانند حماسه زیبا و پر شکوه حضور فداکارانه مردم 
در کمک رســانی به سیل زدگان را به تصویر بکشید، 
زیرا این کار، شعر شما را به پرچم هویت ملت تبدیل 

می کند.
ایشان تأکید کردند: حفظ هویت ملت بسیار مهم 
اســت، چرا که ملتی که هویت خود را گم کند، در 

مشت بیگانگان آب می شود و از بین می رود.
رهبــر انقــالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنانشان، درخصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند 
و گفتند: من راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا 
در جریان عمومی، زبان فارسی در حال فرسایش است.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: من 

از صداوسیما گله مندم، به دلیل اینکه به جای ترویج 
زبان صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درســت، 
گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر 
خارجی را ترویج می کند. انتشار فالن لغت فرنگی یک 
مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب عمومی شدن 

آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضّر می شود.
ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه در 
رسانه ها، خطاب به مسئوالن تأکید کردند: نگذارید 

زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین از ولنگاری زبانی و 
ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانه ها و پخش آنها 
از صداوســیما در سریالها نیز انتقاد کردند و گفتند: 
زبان فارسی قرنهای متمادی است که عمدتاً بوسیله 
شاعران بزرگ حفظ شده و اینگونه سالم و فصیح به 
دست ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان را 
حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی آن را به دست 
فالن ترانه سرای بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند 
و بعد نیز با پول بیت المال در صداوسیما و دستگاه های 

دولتی و غیردولتی پخش شود.
در این دیدار 2۹ تن از شاعران جوان و پیشکسوت 
 اشــعار خود را در حضور رهبر انقالب اسالمی قرائت 

کردند.
پیش از نماز مغرب و عشاء نیز تعدادی از شاعران 
از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو و 

آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
اشــاره به اینکه ملت ایران به دنبال تعامل 
سازنده با جهان اســت نه بازنده، گفت: هر 
تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و باید 

هزینه آن را بپردازد.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در اجتماع اســاتید بســیجی تهران که در 
دانشــگاه شهید بهشتی برگزار شــد گفت: رهبر 
معظــم انقالب چند روز پیش در جمع کارگزاران 
نظام فرمودند: »باید بررسی کنیم آیا کاری بوده که 
باید انجام دهیم و نداده ایم؟« از جمله کارویژه های 
هم اندیشی هایی که در بسیج اساتید شکل می گیرد 
این اســت که کمک می کند درباره وظایف مورد 
انتظار از خود، هم اندیشی کنیم، در تشکلی مثل 
بســیج مبنا بر مباحثه و حضور برای تشــخیص 

صحیح وظیفه است.
بــه گزارش فارس جلیلــی در ادامه گفت: در 
موضوع گام دوم انقالب بســیج اســاتید با صدور 
بیانیه ای انتظارات و مطالبات از دستگاه های اجرایی 
را مطرح نمود که اقدام مناسبی است، اما در چنین 
موضوعاتی قبل از همه نسبت خود بسیج اساتید با 
گام دوم انقالب و نسبت تک تک ما به ویژه جامعه 
استادی کشور با گام دوم انقالب باید تعریف گردد، 
اینکه ما نســبت به روند حرکت انقالب چه نقشی 

باید ایفا کنیم و این حرکت باید اهدافی داشته باشد 
و تحقق آن اهداف باید بررسی گردد.

بسیج اساتید روند کارها را بررسی کند
وی با اشــاره به آنکه باید روند کارها سایه به 
سایه بررسی شود تاکید کرد: اگر در مجلس، دولت 
و ســایر بخش ها کار مطلوبی انجام می شود باید 
حمایت و تقویت شــود و اگر نقصی هست باید با 
همین نگاه تکمیل و اصالح گردد، در این خصوص 
دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های مرجع می توانند 

در حرکت هایی که رصد می کنند موثر باشند.
برخی تحلیل ها فلج کننده و خطرناک هستند

عضو شــورای عالی امنیت ملــی عنوان کرد: 
امروز در جامعه مــا برخی تحلیل های فلج کننده 
و خطرناکی هست که اگر تحلیل غلط به گفتمان 
غالب تبدیل شــود، فلج شــدن شکل می گیرد و 
همه فعالیت ها یا از بین خواهد رفت و یا از مسیر 
صحیح خود منحرف خواهد شــد. باید نسبت به 
روندی که در کشور و انقالب می گذرد دقت داشت 
 و متناســب با وسعمان، نقشمان را به درستی ایفا 

کنیم.
8 سال دفاع مقدس

 کشورمان را بیمه کرده است
جلیلی در ادامه درخصوص آنکه چرا دشــمن 
دنبال جنگ نظامی با ما نیســت اظهارکرد: ملت 

ایران در ۸ سال با درک صحیح، مقاومتی از خود 
نشان داد که ۳0 ســال است جرات نمی کنند به 
کشور ما نزدیک شوند، ۳0 سال است کشور بیمه 
شده است. اگر این مقاومت و هوشمندی در عرصه 
اقتصادی نیز شکل گیرد آنها کاماًل ناامید خواهند 
شــد چراکه دشمن فهمیده اســت اگر امروز در 
تحلیل ها اختالل ایجاد کند دیگر نیازی به جنگ 

نظامی ندارد.
آمریکایی ها به دنبال جنگ هستند

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
امروز در شرایطی هستیم که آمریکا مخصوصاً در 
دو هفته اخیر می گوید دنبال جنگ با ایران نیستیم 
و دنبال گفت وگو هستیم. بنابراین اگر این مسئله را 
به طور عمیق بررسی کرده و در پازل خود بسنجیم، 
می بینیم مفهوم این دو موضوع روشن است، آنها 
اعالم می کنند دنبــال تحریم های فلج کننده اند و 
ما را تروریســم می نامند و راهبرد خود را فشــار 
حداکثری و تحریم های بی سابقه عنوان می کنند. 

آیا این معنی اش جنگ نیست؟
هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و باید 

هزینه آن را بپردازد
وی افزود: فشــار حداکثری نقطه نهایتی دارد 
و وقتی به آن نقطه برســند دیگر نمی توانند فشار 
بیشتری اعمال کنند. آنگاه نیاز دارند فشار را نقد 

کنند و ما به ازایی از ما بگیرند و ازطرفی می خواهند 
فشارها برایشان هزینه بر نباشد. آمریکا باید بداند 
کشور ما برای هر رفتارش پاسخی خواهد داد که 
متحمل هزینه ای شود. در حقیقت آنها همه فشارها 
و تهدیدها را اعمال و اعالم می کنند و هر زمان که 
ما بخواهیم پاســخ دهیم می گویند دنبال جنگ 

نیستند تا برایشان هزینه بر نباشد.
به دنبال تعامل سازنده ایم 

نه تعاملی که در آن بازنده باشیم
جلیلی در پایان افزود: این رفتار آمریکا در هیچ 
قانونی اعتبار ندارد. ما به دنبال تعامل سازنده ایم نه 
تعاملی که در آن بازنده باشیم، نه اینکه دشمنان 
ما هرچه می توانند اســتفاده کنند و ازسوی دیگر 
مانع اقدامات مشــروع ما شوند، امروز حرکتی که 
مردم، 40 سال در دفاع از حقوق و منافع خودشان 
داشته اند، تابِع خواست و اراده دشمن نیست، انقالب 
بر این مبناست که ملت می گوید »از حق خود در 
عرصه های مختلف دفاع کنیم«، دشمن نمی تواند 
دخالت کند. کدام دانشگاه و جامعه علمی دخالت 
آنها را در عرصه هــای مختلف جامعه می پذیرد؟ 
آنها نگرانند که یک کشــور دامنه تحقیق خود را 
تعریف کند، دامنه پیشرفت خود را تعیین نماید، 
دشــمن می گوید بُرد تو تا جایی باشد که به برد 

من لطمه نزند.

در اجتماع بزرگ استادان بسیجی دانشگاه های تهران 

جلیلی: ملت ایران به دنبال تعامل سازنده با جهان است نه بازنده 

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت تخصیص 
اعتبارات برای الکترونیکی کردن امور دســتگاه 
قضایی تاکید کرد و گفت: توسعه عدالت الکترونیک 
در قوه قضائیه از مهم ترین موانع بروز فساد است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی در نخستین جلســه شورای راهبردی 
دادرسی الکترونیکی که با حضور مسئوالن عالی قضایی، 
وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و 
یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 

برگزار شــد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه ســریع تر 
آیین نامه های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی گفت: 
یکی از مهم ترین مســائلی کــه در تدوین آیین نامه ها 
باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده ها و 
صیانت از اطالعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده 
از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست های امنیتی 

الزم را تهیه کرد.
رئیسی اظهار داشت: یکی از بارزترین کارکردهای 
الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص 

در دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر 
همین مبنا باید شاخص های موجود مورد رصد دائمی 
قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحوالت فناورانه 
به چه میزان محقق شده و آسیب هایی که در این مسیر 

وجود دارد، رفع شود.
وی بر ضرورت ایجاد ســاز و کارهای تعامل کامل 
الکترونیکی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید 
کرد و با اشــاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضائیه 
برای توســعه عدالت الکترونیک، افزود: با توجه به این 

انگیزه و اندیشه، انتظار می رود که دولت در اعتباربخشی 
و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه 

قضایی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند.
براســاس این گزارش، در این جلسه مقرر شد که 
اعضای این شورا، جمع بندی تالش ها و پیش نویس آیین 
نامه های قانونی را نهایتا ظرف مدت 1 ماه به دبیرخانه 
شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
ارائه کنند تا عقب ماندگی های موجود در اجرای کامل 

قانون تا حدی رفع شود.

عضــو مجلس خبــرگان رهبری گفت: 
نقش و اهمیت نهاد عقیدتی سیاســی بر 
کسی پوشیده نیست به طوری که اگر امروز 
عقیدتی سیاســی نبود با مشکالت زیادی 
مواجه بودیم، چــون انقالب ما یک اتقالب 
دینی و ایدئولوژیــک بود و بحمداهلل امروز 
نیرو های مسلح ما در تراز جمهوری اسالمی 

و مایه فخر و غرور ملی هستند.

رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی:

دولت به اعتباربخشی الکترونیکی كردن امور دستگاه قضایی اولویت دهد

آیت اهلل خاتمی در جمع دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری:

جایگاه عقیدتی سیاسی در درون نیرو های مسلح 
بسیار ارزشمند است

حداکثر شهریه مدارس ۹ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شد

رونمایی از سامانه ثبت شکایات مردمی 
مدارس غیردولتی

مأدبه ای در ضیافت
   »اگر همه مردم از شــرق تا غرب عالم از بین بروند و کســی 
بر زمین نماند، دچار وحشــت تنهایی نخواهم شد مادام که قرآن با 

من باشد.«
   این گفتار کســی است که خود قرآن ناطق، ترجمان وحی و 
تجسم تفسیر کتاب خدا است. امام سجاد )علیه السالم( در این سخن، 
از آرامش و امنیتی می گوید که در محضر قرآن و بر اثر دلبســتگی 

به آن حاصل می شود. 
   اما پرسش اینجاست که یک کتاب و نبشته با شماره ای از اوراق 
و صفحات، چگونه وحشت حاصل از تنهایی و اندوه و تشویش خاطر 
را مبدل به محفل انس می نماید؟ هر کتابی با یک یا دو بار خوانده 
شــدن برای همیشه در قفسه ها جای می گیرد و فراموش می گردد. 
اما قرآن نه یک کتاب بل موجودی است که باید از نو تعریف شود. 
زنده اســت و حیات دارد. سرچشمه خروشانی است پیوسته جاری 

که هیچ گاه به پایان نمی رسد. 
   قرآن حامل خود را می بیند و قاری خویش را می شناســد و 
چه بسا تالوت کننده ای را لعن کرده یا بر دیگری درود فرستد. قرآن 
نزد خدا شــکایت می برد و از آنان که حقوقــش را ضایع کردند و 

حدودش را تباه نمودند دادخواهی می کند. 
   کتاب وحی خداوند، باغی پرطراوت است که هرگز گل هایش 
پژمرده نشده و میوه هایش آفت نمی بینند. امام صادق)علیه السالم( 
در پاســخ به اینکه چرا قرآن پیوسته تازه و شاداب است فرمودند: 
»زیرا خداوند قرآن را برای یک زماِن خاص و مردمی برگزیده نازل 
نفرمود. لذا تا روز رستاخیز قرآن همواره تازه و نزد همگان باطراوت 
اســت.« اما سخن بی خردانه دشمن که القا می کند قرآن برای قوم 

عرب آمده، ارزش پرداختن ندارد.
   قرآن ســراپا نور اســت. مرحوم کربالیی کاظم ساروقی که با 
اعجازی به یکباره حافظ کل قرآن شده بود، سواد نداشت ولی کلمات 
قرآن را در هر کتابی که مقابلش می گشــودند می شناخت و بر آن 
انگشــت می نهاد. وی در شیوه تشخیص خود می گفت آیات قرآن، 
نورانــی و بقیه عبارات، تاریکند و مــن از نور این کلمات می فهمم 

واژه های قرآنی اند.
   رســول مکرم)ص( قرآن را پیشــوایی می داننــد که پیروان 
خود را به بهشــت رهنمون می شود. کتابی که ظاهر و باطن دارد. 
ظاهر آن حکمت و باطن آن علم اســت. از برون، زیبا و جلوه گر و 
از درون ژرف و عمیق است. شگفتی های آن بی انتها و نوبرانه هایش 

کهنه ناشدنی است.
   هر حرف این کتاب آســمانی، از لب های مبارک امین وحی 
خارج شده و بر سینه رسول خاتم نقش بسته است و چه نیکوست 
انســان بیندیشــد که قرآن از سوی که و توســط که و بر قلب که 
نازل گردیده اســت؟ عظمت این ســه پرسش آدمی را در جذبه ای 
بهت آور فرو می برد و قرآنی را که در برابرش گشــوده است سخت 

دست نایافتنی می نمایاند.
  صاحــب قرآن، کتاب خویش را چنین می شناســاند: اگر این 
قــرآن را بر کوهی نازل می کردیم از خوف خدا خاکســار و از هم 
پاشــیده اش می یافتی. راســتی چه چیزی از قــرآن اگر بر کوه ها 
فــرود آید آنها را متالشــی خواهد کرد؟ جز این اســت که قرآن 
حقیقتــی دارد فراتر از جهان مادی؟ و بر این حقیقت خود  اشــاره 
ــُه إاّل الُمَطّهرون: جز پاکان به آن دســت   فرمــوده است:»الیََمُسّ

نمی یابند.«
   قرآن معجزه ای اســت که مرور زمان آن را کهنه نمی ســازد. 
چراغی است که پرتوش خاموش نمی گردد. دریایی است که ژرفنای 
آن دســت نایافتنی و طریقی است که در آن گمراهی وجود ندارد. 
پرتوی است که فروغ آن به خاموشی نمی گراید و راهنمایی که شعله 
استداللش سرد نمی شــود. بیانش کاخ باشکوهی است که شالوده 
آن ویرانی نمی پذیرد و شــفایی است که راه بازگشت بر بیماری ها 
را مســدود ساخته است. این عبارات، بیانات نورانی کسی است که 
در عالم هستی، تنها فراخنای سینه او مهبط وحی خداوند گردیده 

است. )َصلّوا َعلیه َو آله(
   آن حضرت از منظر رحمت الهی، در باره قرآن اینچنین فرموده 
است:»القرآُن َمأَدبَُهًْ اهلل؛ قرآن مأدبه خداوند است.« مأدبه سفره رنگین 
و غذای فاخر در جشــن های عروسی را گویند. آری! خدای مهربان 
در ماه ضیافت خویش، سفره رنگین دیگری نیز گسترده و بندگان 

خود را بر آن فراخوانده است.
   سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

بر خوان گسترده رحمت )۱۳(

آیت اهلل ســید احمد خاتمــی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری در دیدار با فرماندهان و دانشجویان 
دانشگاه شــهید ستاری نهاجا ضمن گرامیداشت 
فرا رســیدن ایام میالد کریــم اهل بیت حضرت 
امام حســن مجتبی )علیه السالم( گفت: یکی از 
تفاوت های اساسی نیرو های مسلح نظام اسالمی 
با سایر نظام های غیراسالمی آموزه های دینی برای 
کارکنان نظامی اســت؛ به همان اندازه که جهاد 
در راه علم و فناوری ارزشمند 
اســت، باید به دنبال آموز های 
دینی بود و روحیه ایثارگری و 
شــجاعت و جهاد در راه خدا را 
در نیرو های مسلح تقویت کرد 
که این مهم از وظایف عقیدتی 
سیاسی هاســت. از همیــن رو 
جایگاه عقیدتی سیاسی درون 
 نیرو های مسلح بسیار ارزشمند 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، امام جمعه موقت تهران 
ادامه داد: نقش و اهمیت نهاد 
کســی  بر  سیاســی  عقیدتی 
پوشیده نیســت به طوری که 
اگر امروز عقیدتی سیاسی نبود 
با مشکالت زیادی مواجه بودیم، 
چون انقالب ما یک انقالب دینی 
و ایدئولوژیــک بود و بحمداهلل 
امروز نیرو های مسلح ما در تراز 
جمهوری اسالمی و مایه فخر و 

غرور ملی هستند.

وزیر آموزش و پرورش در مراســم رونمایی از 
سامانه ثبت شکایات مردمی و تلفن گویای سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی آموزش و پرورش گفت: شکایات خانواده ها 

ظرف ۱۰ روز پی گیری می شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، ســید محمد بطحایی 
با بیان اینکه مدارس غیردولتی به عنوان بخشــی از نظام 
آموزشــی ما همواره منشــا آثار مثبتی در نظام تعلیم و 
تربیت بوده است، گفت                                                                                                                                                                                                                   : سامانه بسیار مهمی که می تواند 
پاسخگویی سریع و مطمئن برای خانواده ها باشد، افتتاح 
شد به طوری که در این سامانه، امکان ثبت شکایات مردمی 
و پیگیری آن از طریق اینترنت برای مردم امکان پذیر است.

بطحایی بیان داشــت: اولیای محترمی که به دالیل 
مختلف از مدرســه فرزند خود احســاس نارضایتی دارند 
می توانند شکایات را ثبت کنند و پیگیری ها باید ظرف 10 
روز انجام شــود، همچنین وضعیت پیگیری باید از طریق 
پیامک به اطالع اولیا برســد و در مکان هایی که استفاده 
از نرم افزار و اینترنت ممکن نیســت، سامانه تلفنی 4۳17 
موجود است و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم اقدام موثری 

در صیانت از حقوق مردم برداریم.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  طبق کارکردهایی که برای ســامانه ها 
تعیین شده است باید پاسخ ها در موعد مقرر داده شود و اولیا 
طی دریافت پیامک در جریان مراحل رسیدگی قرار گیرند.
وزیر آمــوزش و پرورش افزود:                                                                                                                                                                                                                                  بــه هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیست مدرســه ای حتی با دلیل موجه هزینه ای 
بیشتر برای شهریه دریافت کند و اجحافی در حق خانواده ها 
شــود. لذا تیم های ناظری که به مدارس مراجعه می کنند 
باید این نکات را بیش از سال های گذشته مورد توجه قرار 
دهند                                                                        تا با رضایتمندی بیشــتر مردم مانند سال های قبل 

روبه رو باشیم.

اعالم حداکثر شهریه مدارس غیردولتی تهران و البرز
رئیس  ســازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درحاشیه 
مراســم رونمایی از ســامانه ثبت شــکایات گفت: میزان 
شــهریه مدارس غیردولتی استان های تهران و البرز برای 
سال تحصیلی آینده در سامانه مشارکت ها قابل مشاهده 
است و حداکثر شهریه در مقاطع تحصیلی مختلف در دوره 
ابتدایی ۹ میلیون و400، برای متوســطه اول 11 میلیون 

و در متوسطه دوم 15 میلیون تومان تعیین شده است.
مجتبی زینی وند افزود: افزایش شــهریه مدرســه به 
مدرســه و منطقه به منطقه متفاوت اســت و متناسب با 
الگوهای شــهریه که ســرفصل های ماده 16 قانون بوده، 
افزایش شــهریه را اعالم می کنیم. میزان افزایش شهریه 
برای سال تحصیلی آینده از حدود 6 درصد تا میزان نرخ 
رسمی تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود، نوسان 

دارد و بیش از این مبلغ افزایشی وجود نخواهد داشت.
زینی وند بیان کرد: حدود 200 مدرسه اطالعات خود 
را در سامانه شهریه وارد نکردند و سال های قبل این روال 
وجود داشــت که معموال بعد از اعالم شهریه مبلغ سقف 
افزایش را نیز دریافت می کردند، اما امسال به طور جدی 
وارد موضوع شــدیم و بر اساس آن مدارسی که اطالعات 
وارد نکردند، اجازه افزایش شهریه ندارند و باید مطابق سال 

گذشته شهریه دریافت کنند.
وی افزود: با توجه به اتصال سامانه مشارکت ها و سامانه 
سناد، مدرسه ای که اطالعات مشخص نکرده باشد، قطعا 
در سامانه سناد هم اجازه ثبت نام ندارد به همین دلیل تا 
پایان خردادماه به این مدارس فرصت می دهیم تا اطالعات 

شهریه را وارد کنند.
رئیس  سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره تعیین 
نرخ شهریه سایر استان ها گفت: نرخ شهریه مدارس سایر 
استان ها به تدریج و حداکثر تا 15 خرداد اعالم خواهد شد.


