
اخبار كشور

فیلم جدید حاتمی کیا پروانه گرفت
پروانه ساخت فیلم سینمایی »خروج« به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم 
حاتمی کیا و تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد توســط سازمان سینمایی صادر 

شد.
این فیلم بعد از »بادیگارد« و »به وقت شــام«، سومین همکاری سازمان 

هنری رسانه ای اوج با ابراهیم حاتمی کیا است. 
گفتنی اســت؛ »به وقت شام«، در ســوریه و لبنان به نمایش درآمد و با 

استقبال مخاطبان خارجی رو به رو شد.
اما روابط عمومی  سازمان سینمایی اوج، از راه اندازی دومین مرکز فیلم و 

سریال سازمان اوج با نام »عصر« خبر داد. 
مهم ترین وظیفه  مرکز فیلم و ســریال »عصــر« تقویت و تکمیل زنجیره 
 ایده و سناریوپردازی، تولید، توزیع و پخش آثار سینمایی در داخل و خارج از 
کشور است. در تقویت این زنجیره به مقوله پخش و درآمدزایی آثار سینمایی 
از طریق پخش ســینمایی، نمایش خانگی، VODها و شبکه های تلویزیونی 

داخلی و خارجی توجه ویژه خواهد شد.
اعتراض رادیو دولتی هلند به 

عدم سیاه نمایی در یک سریال ایرانی
رادیوی سرویس جاسوسی هلند به عدم سیاه نمایی یک بازیگر و کارگردان 

در فیلمش درباره ایران اعتراض کرد!
این رادیوی ضدایرانی، در مطلبی به سریال اخیر مدیری در شبکه نمایش 
خانگی تاخت و از اینکه در این ســریال، برخورد پلیس با معلمان معترض به 

اختالس، منطقی به تصویر کشیده شده، عصبانیت خود را بروز داد.
رادیو زمانه در تارنمای خود نوشت:

»مخاطب )مدیری( نســل جوان متولد نیمه  دوم دهه  هفتاد به بعد است. 
آنها با دیدن چهره  پلیســی که مدیری در »هیوال« نشان می دهد بدون اینکه 
متوجه باشــند نگاهی مثبت به نیروهای ســرکوبگر حکومت ایــران)!( پیدا 

می کنند و این دقیقا همان چیزی است که حاکمیت از مدیری می خواهد!«
زمانه،  اشاره نکرد که سریال مدیری توسط تهیه کننده بخش خصوصی و 

در شبکه نمایش خانگی تهیه شده است.
ســال ها پیش مدیران هلندی، جامی  سردبیر پیشین این رادیو را اخراج 

کردند و او و دیگر کارکنان این رادیو را »برده« خطاب نمودند!
ماجرای تعامل منافقین با رژیم پهلوی 

در کتاب »خانه امن«
تازه ترین اثر موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی  در حوزه 
تاریخ شــفاهی با عنــوان »خانه امن« که به روایت خاطرات حجت االســالم 

شریفی گرگانی اختصاص دارد، روانه بازار نشر شد.
این کتاب مشــتمل بر ۱۲ فصل از کودتای رضاخان در ســوم اســفند 
۱۲۹۹ تا سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی است. از مهم ترین بخش های 
خاطرات حجت االســالم شریفی گرگانی، ماجرای چاپ و انتشار نشریه بعثت 
است. حجت االسالم شریفی گرگانی اغلب رخدادهای دوران نهضت اسالمی  را 
لمس کرده و از این رو، خاطرات وی مجموعه روایی نفیسی از چگونگی رخداد 
نخستین جرقه های انقالب اسالمی تا به ثمر رسیدن این پدیده شگرف به شمار 
می رود چرا که راوی در تمام حوادث، همانند یک نقاش ماهر با نگاهی دقیق، 
ســوژه هنری خود را با جزئیات کامل  ترسیم می کند که این ویژگی منحصر 
به فرد این کتاب است و چنانکه در مقدمه اثر آمده: »نوع مبارزه مخفی راوی 
در دوران نهضت اســالمی  و فعالیت های محوری در سیســتم چاپ و توزیع 
نشــریات و اعالمیه ها، کتاب حاضر را سرشــار از خاطراتی بکر و ناگفته هایی 

بدیع کرده است.«
انحرافات ســازمان مجاهدین خلق در دهه ۵۰ و نحوه تعامل منافقین با 
رژیم پهلوی هم از جمله بخش های برجســته خاطرات حجت االسالم شریفی 
گرگانی اســت که در آن، شــواهدی از ارتباط و همکاری سازمان منافقین با 

ساواک مطرح می شود.
گفتنی است، »خانه امن« توســط غالمرضا خارکوهی تدوین شده و در 

۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۳ هزار تومان در اختیار همگان قرار گرفته است.
سایت جماران وکیل مدافع خواننده 

هوادار فتنه شد!
سایت جماران در نقش وکیل مدافع خواننده هوادار فتنه ظاهر شد!

ســایت جماران که قرار بود مروج اندیشــه های حضرت امام خمینی)ره( 
باشــد، اقدام به بازنشــر خبری کرد تا هم هواداری اش از محمدرضا شجریان 
خواننده هوادار فتنه را ثابت کند و هم از منع تعقیب مدی مســئول کیهان از 

شکایات همان خواننده، ابراز خشم نماید!
ســایت جماران با هزینه بیت المال اداره می شــود و متأسفانه تبدیل به 
بســتری برای فعالیت برخی افراد مســئله دار شده است. کیهان قبال – هفت 
شهریور ۹7- درخصوص سوابق سوء یکی از افراد شاغل در این تارنمای خبری 

هشدار داده بود.
گفتنی اســت شجریان در سال 88 در گفت وگو با رسانه های بیگانه علیه 
جمهوری اسالمی  سخن گفت و به حمایت از آشوب و خشونت در خیابان های 

تهران پرداخت.
خوشحالی شبکه های معاند 

از فرار گرداننده سایت های مستهجن!
 شــبکه های تلویزیونی معاند و ضدانقالب از فرار گرداننده ســایت های 

مستهجن به کانادا ابراز خوشحالی کردند. 
به گزارش خبرنگار کیهان، در پی فرار سعید ملک پور تبعه ایرانی- کانادایی 
که به خاطر  ترویج فحشا دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود، شبکه های 
مزدور و وابســته به اســتکبار جهانی مانند ایران اینترنشنال و بی بی سی و... 
نشســت های تحلیلی و خبری خود را به این موضــوع اختصاص داده و ابراز 

شادمانی نمودند. 
چنین واکنشی نشان می دهد که طراحی و فعالیت سایت های مستهجن 
کامال حساب شده و بر پایه سناریوی از پیش تعیین شده برای رواج بی حیایی 
در ایران است. ملک پور همان نقشی را عهده دار بود که به طور مثال به مسیح 

علی نژاد واگذار شده است.
گفتنی اســت اعترافات ملک پور نشــان می دهد که دشــمنان داخلی و 
خارجی برای رسیدن به مطامع پلید خود از اجرای زشت ترین و وقیحانه ترین 

اعمال و برنامه ها پروا ندارند!
افشای اطالعات شخصی 

دو هزار خبرنگار در آمریکا
یک نقص امنیتی موجب شد تا اطالعات شخصی حدود دو هزار خبرنگار 
حاضر در نمایشــگاه بازی های رایانه ای و ویدئویی »ای-ســه« در آمریکا افشا 

شود.
به گزارش مهر به نقل از ســی نت، مشــکل امنیتــی در تارنمای انجمن 
نرم افزارهای تفریحی آمریکا که برگزارکننده نمایشگاه  ای -سه است، موجب 
شــد تا اطالعات تماس خبرنگاران پوشش دهنده رویدادهای نمایشگاه مذکور 

افشا شده و در دسترس هکرها قرار بگیرد.
این نمایشگاه بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی در حوزه بازی های ویدئویی 
است و عالوه  بر نشریات و سایت های اینترنتی، وب سایت هایی مانند یوتیوب، 

توئیچ و غیره، رویدادهای آن را به طور زنده پوشش دادند.
مجری »سالم صبح بخیر« تذکر گرفت

در پی اظهارنظر مجری برنامه »سالم صبح بخیر« شبکه سوم سیما درباره 
لوگو باشگاه استقالل، این مجری تذکر دریافت کرد.

روابط عمومی  شبکه  ســه در اطالعیه ای اعالم کرد: »همان طور که همه 
هواداران فوتبال کشــور می دانند شبکه ســه در طول سالیان گذشته همواره 
تالش کرده اســت تا جانب بی طرفی نسبت به همه تیم های محبوب کشور را 
رعایت کند، اتفاق رخ داده در برنامه صبحگاهی  اشتباه شخصی مجری برنامه 
بوده اســت و به رغم عذرخواهی این مجری، شــبکه سه بر خود الزم می داند 
ضمن دلجویی و عذرخواهی از هواداران عزیز باشگاه بزرگ استقالل اعالم کند 

به این مجری و مسئوالن برنامه تذکر جدی داده است.«

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل مهدوی کنی)ره(:  بعضی ها فکر می کنند اخالق 
خوب آن اســت که انسان به گونه ای رفتار کند که هیچ 
کس از او آزرده خاطر نشود و حال آن که این طرز برخورد 

نوعی نفاق و بی تفاوتی در برابر مسئولیت هاست.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

منافقان عزت را 
نزد کافران جست وجو می کنند!

»به منافقان بشــارت ده که مجازات دردناکی در انتظار 

آنها است«

»همانها که کافران را به جای مومنان دوست خود انتخاب 

می کننــد. آیا عــزت و آبرو نزد آنان می جویند با اینکه همه 

عزت ها از آن خداست؟!«
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چالش های فراروی 
ازدواج جوانان

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی اســت که با ازدواج زن و مرد شــکل 
می گیرد. اصل دهم قانون اساسی در حمایت از شکل گیری آسان خانواده و 
پاسداری از قداست آن تأکید کرده است. در این سال ها بحث های فراوانی 
در باره چالش های پیش روی ازدواج جوانان ارائه شده است. کاهش آمار ازدواج 
از سال 87 تا ۹7 به دو سوم و از طرفی رشد آمار پنجاه درصدی طالق در 
طول این یازده سال بسیار نگران کننده است. از سوی دیگر باال رفتن سن 
ازدواج و شــتاب پیر شــدن جمعیت تا ۲۵ سال آینده، زنگ خطری است 
برای برنامه ریزان کشور. امروز همه دستگاه ها برای نجات جامعه از این حالت 
بحرانی مسئولیت دارند. امروز تنها راه برون رفت از این بحران مرتفع نمودن 
موانع ازدواج جوانان و تشویق های مادی و معنوی این قشر به ازدواج است. 
به یاد داشته باشیم که دشمن با سرمایه گذاری های کالن، جوانان ما را 
هدف نیات شیطانی خود قرار داده و به قصد ریشه کن کردن جامعه اسالمی 
ایرانی ما، همه توان خود را به میدان آورده اســت. و اتفاقا یکی از راه های 
کسب بصیرت این است که بفهمیم برای دشمن چه موضوعی اهمیت دارد 
که حاضر اســت بر آن تمرکز کرده و ســرمایه گذاری نماید. امروز اسلحه 
دشمن، بنیان خانواده ها را نشانه گرفته و به قصد متالشی کردن آن، زنان 
و مردان را تشــویق به خیانت، بی بندوباری و بی تعهدی نسبت به وظایف 
متقابل زوجیت می کند. شبکه های ماهواره ای با ساختن سریال های به شدت 
منحط و ضداخالق قصد دارند انبوه فتنه و فساد را به درون خانواده ها پمپاژ 
کرده و همه ارزش ها و باورهای اعتقادی را که نســل به نسل به ما رسیده 
به این وسیله نابود ســازند. تالش برای هنجار نمودن فساد، روسپی گری، 
تباهی و فحشــا با تبلیغاتی مانند ازدواج سفید و چهارشنبه های سفید در 

همین مسیر قرار می گیرد.
اما آنچه را که به عنوان موانع ازدواج جوانان نامیده می شود می توان در 
دو بعد اقتصادی و فرهنگی قرار داد. مشکالت اقتصادی که با گذشت زمان 
رو به تصاعد دارد و هر سال پیچیده تر می شود، شور ازدواج را در بخش قابل 
توجهی از جوانان ما خاموش کرده و میل به تشــکیل خانواده را در آنان از 
بین برده اســت. موضوع زمانی مایه حیرت می شود که بدانیم وزارتخانه ای 
به نام جوانان وجود دارد اما مانند دیگر معضالت کشور چون کار و مسکن 
و اقتصاد و غیره که هر کدام وزارتخانه ای مخصوص به خود دارند و هیچ کس 
شرمنده کم وکاستی ها نیست، وزارت ورزش و جوانان هم مشکالت ازدواج 
جوانان را به شرایط بد کشور ارتباط می دهد. در نتیجه مقصر واقعی بیرون 
از ســاحت دولت جست وجو می شود! و ظاهرا در این زمینه تالشی جز باال 
بردن وام ازدواج صورت نگرفته که آن هم به عقیده کارشناســان به جهت 
دشواری شرایط و اقساط کالن آن، دردی از معضل ازدواج را دوا نمی کند.
- شــغل و مســکن دو چالش بزرگ در مسیر ازدواج جوانان محسوب 
می شوند. در کشور ما متأسفانه آموختن مهارت و یافتن شغل با کسب علم 
و تحصیالت رابطه معکوس دارد و معموال کسانی که به عللی ترک تحصیل 
می کنند در پی مهارت های فنی و ساختمانی یا دیگر مشاغل رفته و خیلی 
زود به عنوان استادکار صاحب سرمایه و زندگی می شوند و در اوان جوانی 

ازدواج کرده و صاحب خانواده می شوند.
اما جوانانی که رو به تحصیالت می آورند حدودا تا سه دهه از عمر خود 
را مصرف کننده هستند و می بایست مورد حمایت مادی و معنوی خانواده، 
جامعه و دولت باشــند. آنان پس از تحصیالت و بازگشت از نظام وظیفه با 
مدرکی در دست و بدون هیچ مهارتی در انتظار استخدام می مانند! می بینیم 
تحصیالت عالی که باید در خدمت تحکیم خانواده باشد، عمال باعث سستی 
آن می شود. ازدواج دیرهنگام، خانواده های کم جمعیت و غالبا تک فرزندی و 
آمار باالی طالق از چالش های فراروی قشر تحصیل کرده است. شیوه غلط 
تعلیم و تربیت سال هاســت از نتایج نامطلوب خود رنج می برد و مشخص 

نیست تا کی می بایست منتظر تحول نظام آموزشی کشور بود.
- جوانی که آمادگی کامل برای ازدواج پیدا می کند هنگام خواستگاری 
با مشــکالت و موانعی روبه رو می شــود که خانواده عــروس در مقابل وی 
قرار داده اســت. شرط داشتن مسکن و وسیله نقلیه، تازه شروع کار است. 
چرخه ازدواج چون گردابی، جوانان ما را در آغاز زندگی به قعر صعوبت های 
کمرشکن می برد. خرید عروسی و هزینه های وحشتناک ازدواج و توقعات 
بــاالی خانواده عــروس و واژه منفور و نوظهور الکچری با فرهنگ وارداتی 
خود در ازدواج ها باعث می شود که از همان ابتدای زندگی رنجی ناخواسته 
تحمیل شــود و چه بسا سنگ اندازی های خانواده دختر به بهانه آبروداری 
نزد فامیل رنجشی ایجاد کند و سنگ بنای کینه و طالق را از همان شب 
عروســی رقم بزند! و اتفاقا اگر آمار سی هزار طالق که در سال اول ازدواج 
صورت می گیرد، ریشه یابی شود مشخص می گردد چند درصد آن از سنگ 

اندازی های خانواده عروس آب خورده است.
- یکی از معضالت ازدواج، مهریه های باال است که ابتدا به انگیزه ایجاد 
مانع در شتاب زدگی زوج برای طالق یا حتی تأمین منبع مالی برای دختر 
پس از طالق وضــع گردید. اما امروزه مهریه باال به عنوان ویژگی مهم در 
اعتبار و شخصیت افراد و به عنوان یک ارزش محسوب می شود. موضوعی 
باژگونه که با فرهنگ دینی کامال در تضاد است. زیرا مطابق روایات دینی از 
جمله عالئم شومی و ناخجستگی زن، مهریه سنگین است و نیز چند شاخصه 

از میمنت قدوم وی معرفی شده که یکی از آنها مهریه سبک می باشد.
- ما ملتی فرهنگ دوســت و آداب دان هســتیم و همواره در شرایط 
مختلــف، آیین هایی را اجرا می کنیــم. آیین هایی منحصر به فرد در غم و 
شادی زندگی. اما گاه این آداب و سنن آن قدر دست وپاگیر می شود که اصل 
موضوع تحت الشعاع قرار گرفته و گاه افراط، آن را تبدیل به خرافه پرستی و 
دل مشغولی های کودکانه می کند مانند آتش بازی چهارشنبه سوری که هیچ 

منطقی پشتوانه آن نیست.
بعضی افراد نگاهشــان به ازدواج تنها همان یک شب عروسی و جشن 
باشــکوه و جمع کردن آبرو از تحیر و تحسر میهمانان است. اما ازدواج در 
حقیقت سقفی مقدس است که دو جوان بنا دارند با اتکا به یکدیگر، تمام 
عمر خود را در سایه ســار الهی آن به سر برند. در این زمینه باید بیندیشیم 
که آیا آداب خود ساخته ما دست وپاگیر و مزاحم امر ازدواج بوده و اختیار 
حرکت و فکر کردن درســت را از ما گرفته یا در خدمت تسریع و تسهیل 
آن است. اگر بر این باور باشیم که ازدواج دختر و پسر یک ضرورت است و 
باید از ابتدا مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند زندگی سالم و بی دغدغه ای 
را آغاز کنند، آنگاه به جای مانع تراشــی و آزمون های ســخت و کمر شکن، 
سعی خواهیم کرد دستشان را بگیریم و آنان را یاری دهیم. سال هاست که 
در ازدواج جوانان معکوس عمل کرده ایم. تجربه نشان داده که ازدواج های 
ســاده و بی پیرایه دوام بیشتری نســبت به ازدواج های پرهزینه و شلوغ و 

چشم هم چشمی داشته است.
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

پیوندهای علوی و فاطمی
قسمت دوم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: قطار 
»فشار حداکثری« در »ایستگاه ناکامی« متوقف 
شده و سرنشینان آن چاره ای جز تغییر ریل به 
سمت اجرای تعهدات و احترام به حقوق قانونی 

ایران ندارند.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شــورای عالی امنیت ملی در یادداشتی ابعاد 
شکست »راهبرد فشار حداکثری« آمریکا علیه ایران 

را تشریح کرد.

متن این یادداشت به شــرح زیر است: ترامپ با 
خروج از برجام و اتخاذ راهبرد فشــار حداکثری علیه 
ایران، تالش کرد با تحقیر رقبای داخلی خود و جامعه 
بین المللی به همگان اثبات کند که او فردی متفاوت 
بوده و با پیگیری روش هــای ابتکاری خود می تواند 

بیشترین منافع را با کمترین هزینه بدست آورد.
راهبرد فشار حداکثری با تمرکز بر تضعیف پایه های 
اصلی قدرت جمهوری اســالمی ایران یعنی رهبری، 
مردم، ســپاه ودستگاه دیپلماسی طراحی شد و ابزار 

تحریم به عنوان کم هزینه ترین اقدام برای ضربه زدن 
به مبانی اقتدار ایران مورد بهره برداری قرار گرفت.

واکنش ســرد و مقابله جویانه مــردم و تثبیت 
روزافزون شرایط اقتصادی کشور، افزایش تحرک موثر 
منطقه ای و بین المللی و مواضع قاطع و غیر قابل خدشه 
رهبر معظم انقالب، ضمن مأیوس سازی ترامپ از مسیر 
آغاز شده، فشارهای داخلی رقبا و جامعه بین الملل را 

بر وی به صورت بی سابقه ای افزایش داد.
تحریم وزیــر محترم امورخارجه ایــران پس از 

مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفت وگوی حضوری 
با ایشان، نشــان داد که قطار »فشار حداکثری« در 
»ایســتگاه ناکامی« متوقف شــده و سرنشینان آن 
چــاره ای جز تغییر ریل به ســمت اجرای تعهدات و 
احترام به حقوق قانونی جمهوری اسالمی ایران ندارند.
دیپلماســی فعال و موثر جمهوری اسالمی ایران 
تحریم پذیر نیست و ترامپ و هیچ یک از همپیمانان 
او نمی توانند مانع انعکاس صدای رسا و حقانیت ایران 

به جهانیان شوند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تقویت پایه های 
اقتصاد مقاومتی را از بهترین برنامه ها برای ساماندهی 
معیشت مردم دانست و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی 
منجر به سالم سازی چرخه اقتصادی کشور خواهد 

شد.
آیت اهلل محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در 
مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با رســا، با  اشاره به 
منویات رهبر معظم انقالب در زمینه تأمین معیشت، تنظیم 
بازار و رفاه مردم، گفت: دولت باید برای اجرایی ســازی و 
پیاده ســازی منویات رهبری درباره تأمین معیشت مردم، 

برنامه های دراز مدت و کوتاه  مدت داشته باشد.
وی تقویت پایه های اقتصاد مقاومتی را یکی از بهترین 
برنامه های درازمدت برای تأمین معیشت مردم دانست و 
بیان داشت: دولت باید برای تنظیم بازار و ایجاد رفاه برای 
مردم توجه عمده ای به تولید ملی و نیروها و سرمایه های 
داخلی داشته باشد و از سرمایه های خارجی در حد ضرورت 

استفاده کند.
آیت اهلل حیدری با  اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی 
منجر به سالم ســازی چرخه اقتصادی کشور خواهد شد، 
اظهار داشــت: هنگامی که اقتصاد مقاومتی محقق شود، 
چرخه اقتصاد به ســوی سالمتی و قدرت حرکت می کند 
و در نهایت شــاهد تنظیم بازار و ایجــاد رفاه برای مردم 

خواهیم بود، زیرا بازار از اقتصاد حاکم بر کشــور به صورت 
مستقیم تأثیر می پذیرد.

امام جمعــه موقت اهواز خاطرنشــان کرد: با تحقق 
اقتصاد مقاومتی، بازار سالم ســازی شــده و مشکالتی که 
برای مردم ایجاد نامالیمت و سختی کرده است، به تدریج 

حل خواهد شد.
وی تقویت ارزش پول ملی، نظارت و بازرســی دقیق 
نسبت به قیمت گذاری های دولتی و برخورد با محتکران 
را از عوامل کنترل بازار دانست و تأکید کرد: دولت با این 

راهکارها می تواند به صورت سریع با گرانی ها مقابله کند.
آیــت اهلل حیدری با تأکید بر ضرورت برخورد قاطعانه 
دولــت و قوه قضائیه با محتکران و اخاللگران بازار، گفت: 
باید با کسانی که به وسیله احتکار سبب افزایش قیمت ها 
می شوند، برخورد قاطع صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت 

اینگونه کارها را نداشته باشد.
نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری 
در پایان با  اشــاره به اینکه دولــت باید با کنترل تورم در 
راســتای تأمین معیشــت مردم گام بردارد، یادآور شد: 
همچنین فرهنگ ســازی در راســتای قناعت و پرهیز از 
اسراف و جلوگیری از سوءاستفاده های مفسدان اقتصادی 
از نوســانات بازار نیز از عواملی است که مسئوالن با تکیه 
بر آنها می توانند به اوضاع اقتصادی کشور سامان بخشند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
برخی فعاالن سیاسی با دفاع از قانون شکنان 
در پی جلب نظر برای رأی جمع کردن هستند، 
نماینده  نمی تواند  قانون شکنان  حامی   گفت: 

 تراز انقالب باشد.
حجت االسالم والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، 
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری در 
گفت وگو با رســا، با بیان اینکه مسئله حجاب دارای 
ابعاد مختلف بوده و باید یکایک آنها مورد بررســی 
قرار گیرد، گفت: همــه نهادهایی که در این زمینه 
مسئولیت دارند باید به صورت کامل به وظایف خود 

عمل کنند.
وی با  اشاره به لزوم برخورد قانونی با هنجارشکنان 
از ســوی نیروی انتظامی، اظهار داشــت: مروجان 
بدحجابــی و بی عفتی باید مورد برخورد قانونی قرار 
گرفته و نیروی انتظامی  موظف است با هنجارشکنان 
و کســانی که خالف قانون جمهوری اسالمی  عمل 

می کنند، برخورد قاطع داشته باشد.
حجت االســالم والمســلمین حاج ابوالقاســم 
خاطرنشــان کرد: مســئله عفاف و حجــاب تنها با 
برخورد با هنجارشکنان حل نمی شود، بلکه باید در 
زمینه تولید کاالهای متناسب با عفاف و حجاب نیز 

برنامه ریزی های جدی صورت گیرد.
نماینــده مجلس خبرگان رهبــری تأکید کرد: 
هنگامی که لباس های متناسب با عفاف و حجاب برای 
بانوان در بازار یافت نمی شود و یا اگر یافت می شود، 
از قیمت بسیار باالیی برخوردار هستند، طبیعی است 
که لباس هایی با چارچوب هنجارشکنانه و با قیمت 
ارزان تر که با سهولت در اختیار مردم قرار می گیرد، 

فضای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی در ادامــه به دالیل سوءاســتفاده برخی از 
سیاستمداران از مســئله حجاب  اشاره کرد و بیان 
داشت: برخی از فعاالن سیاسی به دنبال آن هستند 
که با هر ابزاری برای خودشــان رأی جمع کنند و با 
دفاع از قانون شــکنی در پی جلب نظر قانون شکنان 

برای رأی آوردن در انتخابات های مختلف هستند.
نماینــده مجلس خبرگان رهبری با  اشــاره به 
اینکه حامی  قانون شــکنان نمی توانــد نماینده  تراز 
انقالب باشد، یادآور شــد: مردم باید با چشم باز به 
این نکته توجه کنند تا بدانند کســی که در مسیر 
ورود به مجلس شورای اسالمی  می خواهد با حمایت 
از قانون شکنان به این منصب دست پیدا کند، درون 
مجلــس نیز در مقام تدوین قوانین به رســالت یک 

نماینده  تراز انقالب عمل نخواهد کرد.

امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
روز گذشته در جشنواره مالک اشتر نزاجا، بر دستان 

یک جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس بوسه زد.
نهمین جشــنواره مالک اشتر نیروی زمینی ارتش روز 
گذشــته با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش در ســتاد 
هوانیروز برگزار شــد. در این جشــنواره عالوه بر تقدیر از 
خانواده معظم شهدا و همچنین آزادگان و جانبازان نزاجا، 
تعدادی از فرماندهان نیــروی زمینی ارتش، مورد تقدیر 

قرار گرفتند.
پس از برگزاری جشــنواره مالک اشتر نیروی زمینی 
ارتش در ســتاد هوانیروز، عکسی از امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نزاجا در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که نشــان می داد وی در این مراسم بر دستان یک جانباز 
7۰ درصدی دفاع مقدس بوسه زده است. قابل تأمل آنکه 
تصویر مزبور در شــبکه های اجتماعی دست به دست شد 
و توجه بســیاری از کاربــران را به خود جلب کرد و مورد 

استقبال آنان واقع شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

برای انجام هرگونه مأموریتی آماده ایم
امیر ســرتیپ کیومــرث حیدری فرمانــده نیروی 

نهمین جشنواره مالک اشتر نزاجا برگزار شد

بوسه فرمانده نیروی زمینی ارتش بر دستان جانباز دفاع مقدس

ســخنگوی دولت گفت: در روزهای آینده از 
طریق یک اپلیکیشن نرم افزاری، قیمت های صد قلم 
کاالی اساسی که برای زندگی مردم ضروری است، 

بطور روزانه به اطالع مردم خواهد رسید.
علــی ربیعی ســخنگوی دولت صبــح دیروز در 
نشســت خبری خود اظهار داشت: تهاجم بی سابقه و 
تحریم ناشــیانه ظریف تهاجم به یک شخص نیست 
بلکه تهاجم به بنیادهای دولت و ملت ایران است، آنها 
می خواهند این را القا کنند که یک ملت یا یک دولت 
در ایران وجود ندارد ولی جامعه ایران به شکلی متحد 

پشت سر ظریف ایستاد.
ســخنگوی دولت درخصوص احتمال مذاکره با 
آمریکا گفت: بدون پیش شرط هایی که تعیین کردند 
و بدون توقف تروریســم اقتصادی علیه ملت ایران در 
هیچ کجا مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشــت. هیچ 
تضمینــی وجود ندارد که شــما مذاکره کنید و کاخ 
ســفید از دیدگاه خودش برنگــردد. اگر آنها به بهانه 
مســائل داخلی خودشان به دنبال مذاکره هستند ما 
اســیر این فضاها نخواهیم شد و مذاکره برای عکس 

یادگاری را نخواهیم پذیرفت .
به گزارش مهر، وی بیان کرد: این خانه پوشــالی 
چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان در آن حاکم 
باشــند، برای ما فرقی نمی کند. بخشی از خشم تیم 
B درخصوص آقای ظریف برای این اســت که چرا با 
دموکرات ها مذاکره کردید و با ما نه. آدم تعجب می کند 

که برخی برای تفکرات کودکانه خود، مردم جهان را 
بازیچه قرار دهند.

ســخنگوی دولت درخصوص تداوم همکاری های 
نفتی چین و روسیه با ایران علی رغم تحریم های آمریکا 
افزود: این دو کشور تحریم های آمریکا در قبال ایران 
را نپذیرفتند و فشار زیادی را شرکت های آنها توسط 
آمریکا پذیرفتند. از چین و روسیه و دیگر کشورهایی 
که در مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی کردند تشکر 
می کنیم. مــا فرصت های زیادی داریم و فقط این دو 
کشور نیستند که همچنان حاضر به همکاری با ایران 

هستند.
ربیعی درخصوص انتقادهــای داخلی همزمان با 
تحریم ظریف تصریح کرد: حضور ضد انقالب در کاخ 
سفید زیاد شده اســت. ادبیات مورد استفاده در کاخ 
سفید به ادبیات مورد استفاده ضد انقالب نزدیک شده 
است. هر چه در تحریم ظریف کنکاش می کنم، می بینم 
موضوع القای دو دولتی در ایران از موضوعات اشتباهی 

است که آنها درصدد جای انداختن آن هستند.
ســخنگوی دولت درخصوص طرح حذف ۴ صفر 
بیان کرد: این طرح همواره مخالفت هایی را داشــته 
و صرفا مخالفت ها، منوط به این دولت نیســت و در 

دولت های قبلی هم مخالفت هایی را شاهد بودیم.
وی گفت: ما باید انطباق با جامعه را لحاظ کنیم. 
مــا در بحث ریــال و تومان مــردم را دچار دوگانگی 
کردیم. کاهش هزینه های محاسباتی، کاهش اشتباهات 

محاسباتی، کاهش زمان صرف شده در مبادالت پولی، 
تسهیل در بیان ارقام و مبالغ مورد مبادله واقع شده، 
صرفه جویی در چاپ اسکناس در بلندمدت و آثار روانی 

مثبت از دیگر تبعات این موضوع به حساب می آید.
سخنگوی دولت افزود: با متمرکز شدن اختیارات 
بازرگانی در قائم مقامی  وزرات صمت، گزارشی ارائه شد 
و در روزهای آینده از طریق یک اپلیکیشن نرم افزاری، 
قیمت های صد قلم کاالی اساســی که برای زندگی 
مردم ضروری اســت، به طور روزانه بــه اطالع مردم 
خواهد رســید. ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
قیمت های قابل قبــول صد قلم کاال را اعالم می کند 
تا مردم در صورت رویت تخلف بتوانند در این سامانه 

اعالم شکایت کنند.
ربیعی با  اشــاره به اینکه در این ســامانه قابلیت 
شــکایت هم در نظر گرفته شــده است، گفت: شکل 
بازرسی ها اسنپی خواهد بود و نزدیک ترین بازرس به 

مرکز تخلف مراجعه خواهد کرد.
سخنگوی دولت با  اشاره به بررسی موضوع تأمین 
کاالهای اساسی در نشست امروز هیئت دولت، تأکید 
کرد: کاالی اساســی به منظور مصرف و ذخیره برای 
ســال ۹8 چه از داخل و چه از خارج کاماًل خریداری 
شــده و هیچ گونه کسری برای کاالی اساسی در سال 

۱۳۹8 نخواهیم داشت.
ربیعی درخصوص تشــکیل هیئت حل اختالف 
قوا و بررســی نامه رئیس جمهور به رهبری گفت: این 

هیئت تشکیل شده است و لعیا جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور و حســینعلی امیری معــاون پارلمانی 
به عنوان نمایندگان دولت در جلسات شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش معاون پارلمانی 
رئیس جمهور، حجت االسالم ابوترابی به عنوان نماینده 
رهبری در این جلســات حضور دارند که با حوصله به 
استدالل های نمایندگان دولت گوش کرده اند که جای 
قدردانی دارد. نباید بر آنچه که در قانون اساسی شامل 
سؤال و استیضاح و نحوه اجرای آن مصرح شده است، 
چیزی اضافه شــود. بیان نظرات، ســؤال و استیضاح 
حق مجلس اســت اما هر گزارش ساالنه و ارائه برنامه 
برای سال بعد به مجلس، وزارتخانه ها را برای تدوین 
گزارش بنا به احترامی  که برای مجلس قائل هستند، 

از برنامه ریزی و اجرای آنها بازخواهد داشت.
سخنگوی دولت افزود: هیئت حل اختالف هنوز 
نظــر خود را بیان نکرده اســت، اما نمایندگان دولت 
ضمن تشکر از سعه صدر سایر نمایندگان در هیئت، 
معتقدند که نظر و استدالل های دولت در این جلسات 

متقاعد کننده بوده است.
سخنگوی دولت در پایان با  اشاره به افزایش قیمت 
مرغ در بازار، خاطرنشــان کرد: این موضوع را بررسی 
کردیم؛ گرمای این دو ماه بر وزن گیری مرغ تأثیر داشته 
و با بیماری همراه بوده اســت. همین امر سبب شد تا 
به مشکل برخورد کنیم. به همین دلیل قیمت مرغ به 

۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

سخنگوی دولت خبر داد

راه اندازی نرم افزار ثبت قیمت كاالهای اساسی
مردم می توانند تخلف را در آن ثبت كنند 

شمخانی:

قطار فشار حداكثری آمریکا در »ایستگاه ناكامی« متوقف شده است

حجت االسالم والمسلمین حاج ابوالقاسم:

حامی  هنجارشکنان و قانون گریزان نمی تواند 
نماینده  تراز انقالب باشد

آیت اهلل حیدری:

مسئوالن برای »تنظیم بازار« و »رفاه مردم«
 با اخاللگران قاطعانه برخورد كنند

آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه ۳۰۰ پروژه تحوالت 
۲۰ ســال آینده حوزه را رقم می زند، گفت: جلسه 
درخت واره های  تصویب  در  شــورای گســترش 
رشته های حوزه انجام شد و در مدت ۲ سال تعداد 
5۰۰ نفر بر روی آن کار کردند. ۳۰۰ رشته گرایش و 
مقطع در 19 حوزه دانشی طراحی شده و با این نگاه، 

یک تمدن دیده شده است.
آیت اهلل علیرضا اعرافی در جمع دانشجویان متقاضی 
ورود به حوزه های علمیه حاضر در دوره میثاق طلبگی حوزه 
علمیه قم، با مروری بر تاریخ حوزه و پیچ های تاریخی در 
طول تاریخ، گفت: حوزه های علمیه دارای افتخارات بی نظیر 

تاریخی اند که باید به خوبی معرفی شود.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با  اشاره به تجربیات 

خود در عرصه بین الملل، ابراز داشت: در طول عهده داری 
مسئولیت های خود، به بیش از ۹۰ کشور جهان سفر کردم 
و مراکز علمی زیادی را در ادیان مختلف دیده ام. در اروپا 
تالش دارند احساس هویت ۳۰۰ ساله دانشگاه های خود 

را به دانشجویان در دنیا منتقل کنند.
به گزارش رســا، وی بیان داشت: حوزه دارای تاریخ 
۱۰۰۰ ساله پیوسته است و زنجیره متصل فقه و سایر علوم 
حوزوی از دوران اهل بیت)ع( تاکنون قطع نشده است. البته 
در طول دوره تاریخ قطب های اصلی حوزه جابجا شده اند، 
اما تاریخ به لحاظ آثار، متون، منابع، اساتید و سنن علمی 

و پژوهشی تاریخی به هم پیوسته و غیرمنقطع است.
مدیر حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: عالوه بر تحوالت 
فراوان در طول این چند قرن، یک نخ تســبیح مشترک و 

تاریخ پیوســته در میان حوزه ها وجود دارد، در این تاریخ 
پیوسته و گذر زمان، سلسله استادی و شاگردی، زنجیره 
متون و منابع و زنجیره ســنن و آداب عالمی و اخالقی و 
اجتماعی و سیاســی ثابت مانــده و ذاتیات حوزه از ثبات 

باالیی برخوردار است.
آیــت اهلل اعرافی در بخش دیگری از ســخنان خود، 
گفت: ۳۰۰ پروژه مهم اســت که تحوالت ۲۰ سال آینده 
حوزه را رقم می زند. جلســه شورای گسترش در تصویب 
درخت واره های رشته های حوزه انجام شد و در مدت ۲ سال 
تعداد ۵۰۰ نفر بر روی آن کار کردند. ۳۰۰ رشته گرایش و 
مقطع در ۱۹ حوزه دانشی طراحی شده و با این نگاه، یک 
تمدن دیده شده است. عضو شورای عالی حوزه های علمیه 
در مورد تعامل میان حوزه و دانشگاه، بیان داشت: ۴۵ رشته 

علوم حوزوی در دانشگاه تدریس می شود، ۲۰۰ هزار نفر 
در این رشته ها فارغ التحصیل شده اند، ۱۵ هزار دانشجو نیز 
وارد حوزه شده اند و ۱۰ هزار طلبه در سطوح عالی در حال 
تحصیل هستند، پس جاده بین دانشگاه و حوزه یکطرفه 
نیست، ضمن اینکه در دهه 6۰ دفتر همکاری های حوزه 

و دانشگاه راه اندازی و اموری پیگیری شد و تداوم یافت.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه انجمن های علمی حوزه 
نهادهای فعال در حوزه علوم انســانی و مباحث جدید در 
قم و شهرهای دیگر را جمع کرد و ۱۰ هزار اثر جمع آوری 
شــد که ۴ هزار اثر در مباحث نو در این میان ممتاز است 
و در ۳۰ جلد و ۲۰ حوزه دانشی چکیده شده است که با 
رویکرد بین المللی دنبال شد و با مقاالت 6۰ جلد می شود 

و این گنجینه مهمی است.

مدیر حوزه های علمیه خبر داد

۳۰۰ پروژه برای رقم زدن تحوالت ۲۰ سال آینده در حوزه

زمینی ارتش در این مراسم با بیان اینکه »این نیرو برای 
انجام هرگونه مأموریتی آمادگی دارد« گفت: فرماندهی 
در نیــروی زمینی ارتش بر ســه پایــه والیت محوری، 
عدالت محوری و شایسته ســاالری اســتوار است و تمام 
توان نیروی زمینی را در این زمینه بکار گرفته ایم. امیر 
سرتیپ حیدری ادامه داد: در نیروی زمینی این اعتقاد 
نهادینه شــده که والیت فقیه صراط مســتقیم و عینی 
قابل تجســم، است. اولین شــاخصه شخص والیتمدار، 

اطاعت پذیری است. در نیروی زمینی ارتش، اوامر رهبر 
معظم انقالب اسالمی  را دسته بندی و برنامه بازطراحی 
را تهیه کرده و خدمت رهبر انقالب اسالمی  ارائه دادیم 
که با تصویب ایشــان این امر اجرایی شــد. پس ازآن در 
شرفیابی به حضور معظم له گزارشی از این موضوع ارائه 
دادیم که مورد رضایت ایشان واقع شده است. وی بیان 
کرد: تا امروز بر ســه اصل اعالمی  خود پایدار مانده ایم 
و تالش ما این اســت که نیــروی زمینی ارتش جایگاه 

 کسانی باشد که والیت محوری را به منصه ظهور رسانده 
باشند.

امیر ســرتیپ حیدری گفت: آنچه در نیروی زمینی 
اتفاق افتاده نتیجه کوشش و مجاهدت جماعتی والیتمدار 
و متعهد است که خانواده بزرگ نیروی زمینی را تشکیل 
داده انــد، اما وقتی یک حرکت جمعی صورت گرفت که 
با اخالص پشت سر ولی امر خودشان حرکت کنند، این 

اتفاق مبارک می افتد.


