
اخبار كشور

برگزاری نخستین جشنواره فیلم بشیر
 به همت سازمان بسیج

جشــنواره بشیر با محوریت بازنمایی فعالیت روحانیون در مبارزه با کرونا 
برگزار می شود

مصطفــی هنرمند در گفت و گو با ایرنا از برگزاری این جشــنواره با هدف 
پاسداشــت تالش ها و انعکاس فعالیت های طالب و روحانیون کشور در طول 
دو سال مبارزه با ویروس کرونا خبر داد و اظهار داشت: جشنواره فیلم بشیر از 
ســوی سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون کشور در بخش های مستند، 

فیلم کوتاه، عکس و گزارش های خبری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاریخ برگزاری جشــنواره فیلم بشــیر هفته اول اسفند 
ســال جاری خواهد بود، افزود: برگزاری جشنواره فیلم بشیر به همت سازمان 
بسیج اساتید، طالب و روحانیون کشور است و موضوع فیلم ها انعکاس خدمات 
و تالش های طــالب و روحانیون بســیجی در ایام کرونا در بیمارســتان ها، 
آرامســتان ها و همچنین کمک مومنانه در طول دو ســال مقابله همگانی با 

کرونا است.
دبیر اولین جشنواره فیلم بشیر با تأکید بر اینکه این جشنواره روایت جهاد 
و ایثار طالب و روحانیون کشور است، ادامه داد: طالب و روحانیون بسیجی با 
حضور در بیمارستان های شهرهای سراسر کشور ضمن کمک و یاری به کادر 
پزشــکی، با بیماران کرونایی همدردی و همراهی می کردند و با دعا و نیایش، 

موجب افزایش روحیه و امید به آینده در این عزیزان می شدند.
هنرمنــد با بیان اینکه این فداکاری و همراهی در حالی صورت می گرفت 
که بســیاری از مردم به خاطر توصیه پزشکان و به منظور قطع زنجیره سرایت 
کرونا حتی برای نزدیک ترین افراد خانواده خود نمی توانستند در بیمارستان ها 
حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: طالب بسیجی با این جهاد و ایثار اجازه 
ندادند حتی یک نفر از متوفیان کرونا بدون غســل و کفن و اقامه نماز اموات 

به خاک سپرده شود.
وی گفت: این جشــنواره در بخش های مستند، گزارش های خبری، فیلم 
کوتاه و عکس خواهد بود و جزئیات بیشــتر آن طــی روزهای آینده در یک 

نشست خبری اعالم خواهد شد.
انتشار خاطراتی از یار دیپلمات حاج قاسم

کتاب »سفیر قدس« چاپ و راهی بازار نشر شد.
این کتاب، برش هایی از خاطرات آقای حســین شیخ االســالم است که 
مصاحبه و گردآوری آن، از اوایل ســال 1398 به مناســبت چهلمین سالگرد 
تسخیر النه جاسوســی آمریکا شروع شــده بود و تا واپسین روزهای حیات 
مرحوم شیخ االسالم ادامه داشت ولی با درگذشت ناگهانی ایشان متوقف ماند. 
نام کتاب هم از تجلیل رهبرمعظم انقالب اســالمی از مرحوم شیخ االسالم در 

روز قدس سال 1399 برگرفته شده است.
بنابر این گزارش، »سفیر قدس« که تحقیق آن برعهده محمد رحمانی و 
حســین چارداولی بوده و تدوین آن هم توسط راضیه حقیقت و محمدحسن 
روزی  طلب صورت گرفته اســت، در 328صفحه، شــمارگان 1200 نسخه به 

همت انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
پیش نشست های جشنواره چهلم فیلم فجر 

برگزار می شود
مشاور رئیس ســازمان سینمایی گفت: پیش نشست های جشنواره چهلم 
فیلم فجر در راستای دستیابی به افق های گام دوم سینما، از هفته نخست دی 

ماه در موزه سینما برگزار می شود.
»یزدان عشــیری« در یک برنامه رادیویی با  اشــاره به آغاز فعالیت های 
ســتاد برپایی چهلمین جشــنواره فیلم فجر گفت: ما پیش نشســت هایی را 
طراحی کرده ایم که در آســتانه جشــنواره فیلم فجر با میزبانی موزه سینما 
برگزار می شــود. در این پیش نشست ها هم پیرامون اولویت های حوزه  سینما 
و ضرورت ها، بحث های اقتصاد و مباحث معیشــتی سینما، بحث های تحلیلی 
و نظری و آسیب شناسی ســینما در ژانرهای مختلف، توسط صاحب نظران و 

کارشناسان به صورت دورهمی  و میزگردی طراحی شده است.
وی افزود: امیدواریم که این دســت نشست ها کمک کنند که ما در گام 
دوم ســینما و درواقع بعد از چهار دهه حرکت بر یک مدار مشخص، وارد افق 
جدیدتری شویم که این قطعا می تواند از برآیند دیدگاه ها و نقطه نظرات اساتید 
اتفاق بیفتد. سینمای ما نیاز به تحول و بازسازی انقالبی دارد. چه بخواهیم و 
چه نخواهیم باتوجه به وضعیت و روندی که سینمای ایران طی می کند و حتی 
به لحاظ ظرفیت مخاطب پذیری و همین طور مباحث دیدگاهی و موضوعی، 
سینمای ما نیازمند یک انقالب محتوایی و حتی ساختاری است که امیدواریم 
کلید این کار در آستانه  دهه فجر بخورد و با این گفتمان و مباحث تداوم پیدا 
کند تا ما در سال های آتی شــاهد دگرگونی، تحول و اعتالی سینمای ایران 
باشــیم تا این سینما، مورد استفاده  همه  اقشار مردم و خانواده ها قرار بگیرد و 

اقلیت کوچکی مخاطب این محصوالت و فیلم ها نباشند.
او اضافه کرد: نشست های پیش درآمد موزه  سینما را از هفته  اول دی ماه 
برگزار می کنیم و تا آغاز جشنواره ادامه پیدا می کند. بعد از آن به همایش های 
علمی که همزمان با روزهای برگزاری جشنواره برپا می شود، متصل می شویم.
هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران 

منصوب شدند
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی اعضای 

هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران را منصوب کرد.
محمد خزاعی به استناد ماده هشــت اساسنامه انجمن سینمای جوانان 
ایران: محمدمهدی دادمان رئیــس حوزه هنری، امین توکلی زاده معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سیدمحمد  هاشمی  معاون حقوقی، امور 
مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جواد محمدی کارشناس 
فرهنگی، بهروز شــعیبی نویسنده و کارگردان ســینما و  هادی مقدم دوست 
نویســنده و کارگردان سینما را به عنوان اعضای هیئت امنای انجمن سینمای 

جوانان ایران منصوب کرد.
بر پایه این خبــر؛ همچنین، محمد خزاعی به عنــوان رئیس هیئت امنا 
انجمن ســینمای جوانان ایران: مهدی جعفری کارگردان و فیلمبردار سینما، 
محمدرضا شفاه تهیه کننده سینما، محسن دریالعل مدیر مرکز فیلم و سریال 
اوج، علی جعفری عضو قبلی هیئت مدیره و مهدی آذرپندار را به عنوان اعضای 

هیئت مدیره این انجمن منصوب کرد.
شایان ذکر اســت مهدی آذرپندار که تاکنون به عنوان سرپرست انجمن 
ســینمای جوانان ایران فعالیت می کــرد به صورت رســمی  به عنوان رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان منصوب شد.
رئیس سازمان سینمایی از هیئت امنا و هیئت مدیره قبلی انجمن سینمای 

جوانان تشکر و قدردانی کرد.
فحاشی فیلمساز معروف آمریکایی

به یک خبرنگار
ریدلی اسکات در یک گفت وگوی اینترنتی در واکنش به سؤال طعنه آمیز 

خبرنگار با الفاظی رکیک جواب خبرنگار را داد.
به گزارش صبا، در این جلسه گفت وگو، خبرنگار از ریدلی اسکات پرسید: 
فیلم تاریخی »آخرین دوئل« شما خیلی واقع گرایانه بود و از دو فیلم دیگرتان 
»قلمرو بهشــت« و »رابین هود« هم واقعی تر بود. نظرتان در این باره چیست؟ 
)این ســؤال در حالی مطرح شــد که دو فیلم  اشاره شــده از سوی خبرنگار 

داستان های ساختگی داشتند.(
ریدلی اســکات نیز در پاسخ به این پرسش که کلیپش در فضای مجازی 
بارها بازنشــر شده است پشت ســر هم چندین بار فحش داد و گفت »لعنتی، 

لعنتی، دهنت رو ببند« و مکالمه را به پایان رساند.
خبرنگاری که این ســؤال را پرســیده بود نیز این کلیــپ را در صفحه 
شخصی اش گذاشــت و نوشت: از ریدلی )اســکات( بابت پاسخ نهایی اش به 
آنهایی که پیگیر دقت تاریخی و واقع گرایی فیلم های تاریخی هســتند، تشکر 

می کنم.

آیت اهلل خوشوقت)ره(: زبان باعث سوراخ کردن کیسه اعمال 
است، هرچه اعضاء زحمت می کشند و جمع می شود، یک 

حرکت )نابجای( زبان، کیسه را سوراخ می کند.

هدیه به خوانندگان

 قرآن كتابت شده در همدان 
برای اهدا به رهبر معظم انقالب رونمایی شد

همدان- خبرنگار کیهان:
 آیین رونمایی از مصحف شریف کتابت شده توسط استاد 
مرتضی شعبانی برای اهدا به مقام معظم رهبری در تاالر قرآن 

همدان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان در این مراسم با اشاره به 
اینکه این مراسم، قدردانی از هنری است که در خدمت واقعیت های 
عالم است افزود: قلم می تواند تحوالت بزرگی در جامعه ایجاد کند از 

این رو باید قدردان قلم اساتید بزرگ جامعه قرآنی بود.
آیت اهلل شــعبانی با اشــاره به اینکه هنر، روح انسان را بزرگ و 
عواطف او را توســعه می دهد یادآور شــد: هنر باید در خدمت حق 
و حقیقت باشــد لذا تکامل هنر زمانی است که بتواند جامعه را به 

سمت انسانیت سوق دهد.
وی با اشاره به اینکه هر چه هنر در خدمت قرآن باشد ماندگار تر 
خواهد بود افزود: در روایتی از پیامبر گرامی اســالم)ص( نقل شده 
اســت که درجات انسان در قیامت به اندازه خدمتی است که آدمی 

به قرآن کرده است.
در ادامه مرتضی شعبانی استاد خوشنویسی کتابت قرآن کریم 
گفت: بیش از ۵۶ سال است که کار خوشنویسی را انجام می  دهم 

اما از سال 9۶ که انس با قرآن پیدا کردم زندگی ام متحول شد.
وی با اشــاره به اینکه من قرآن را برای دل خودم نوشــتم و نه 
برای خوش آمدن کســی و هیچ توقع و انتظاری از کسی نداشته و 
ندارم خاطرنشان کرد: روزانه حدود 18 تا 20 ساعت وقت گذاشتم 

و در عرض سه سال، چهار قرآن کتابت کردم.

گام بلند فوالد مباركه در راستای شفافیت
افزایش كیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی 

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شرکت فوالد مبارکه قصد دارد در یک اقدام چندمرحله ای 
تأمین کنندگان و پیمانکاران سراسر کشور که امکان همکاری 
با این شــرکت را دارند از طریق خوداظهاری شناسایی و 
از توانمندی های آنان در مســیر توسعه خود استفاده کند. 
راهبردی که  به تقویت شرکت فوالد مبارکه و هم شرکت های 

همکار منجر خواهد شد. 
مزیت های فراوانی را می توان برای این راهبرد جدید شــرکت 
در نظر گرفت، که به برخی از آنها به صورت کوتاه  اشــاره می شود. 
مهم ترین حســن این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در سرتاسر 
کشور، برای تمامی پیمانکارانی است که قصد همکاری با فوالد مبارکه 
را دارند. همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که صرفا 
محدود به برخی شــرکت ها باشد نخواهد بود و همه فرصت عرضه 

توانمندی های خود را خواهند داشت. 
مزیت بعدی که می توان به آن  اشاره کرد، افزایش کمی  شرکت ها 
در مناقصه اســت که چند پیامد مثبت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر 
شدن قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه و شفاف بودن مسیر از جمله 

این پیامدهای مثبت است. 
نکته بعدی شناســایی پیمانکارانی که توانایی انجام کار دارند 
در سراســر کشور اســت که می توان در پروژه های مختلف از آنها 

استفاده کرد.
بنگاه های کوچــک و بزرگ توانمند در این فرآیند فرصت پیدا 
می کننــد تا با کســب حمایت فوالد خون تازه ای در شــریان های 
اقتصــادی خود تزریق و به فعالیت خود ادامه دهند. این مســئله  
اشــتغال زایی را نیز در پی خواهد داشــت که یکی دیگر از اهداف 

این طرح است.
باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها و پیمانکاران، دیگر مزیتی 
اســت که می توان به آن  اشــاره کرد. با باال رفتن رقابت، شرکت ها 
برای به دســت آوردن پروژه ها ناگزیر به باال بردن سطح خدمات و 
توانمندیهای خود می شوند و این مسئله به افزایش بیشتر کیفیت 

خدمات در سراسر کشور کمک می کند.
شــرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این مســیر و با حمایت 
فوالد مبارکه می توانند ضمن توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای 
استراتژیک فوالد، گامی  در راستای خودکفایی صنعت فوالد و ایران 

بردارند.
در انتها، مسئله آخری که می توان به  آن اشاره کرد این است که 
این اتفاق ظرفیت آن را دارد به یک نمونه موفق که توسط شرکت های 
بزرگ نفتی، معدنی و فوالدی از آن الگوبرداری شود تبدیل گردد و 

آینده روشنی پیش روی صنعت ایران قرار می دهد.
گفتنی است مرحله اول این شناسایی درخصوص پیمانکاران و 
شرکت های ارائه دهنده فعالیت های خدماتی انجام خواهد شد و این 
شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای انسانی، ظرفیت های بازرگانی 
و مالی و فنی متناسب با موضوع قرارداد را در سامانه SRM فوالد 

مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند. 

نشت اطالعاتی در سامانه های قوه قضائیه 
تکذیب شد

مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد که هیچ نشت اطالعاتی 
در سامانه های دستگاه قضا رخ نداده است.

مرکز رســانه قــوه قضائیه اعالم کرد: »در پی انتشــار مطلبی 
درخصوص نشــت بانک اطالعاتی مربوط به وکال در دستگاه قضا، 
کســب اطالع مرکز رســانه قوه قضائیه از مرکز آمار و فناوری قوه 
قضائیه حاکی از آن اســت که این موضوع مربوط به پایگاه مستقل 
کانون وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانه های مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ندارد. هرگونه ارتباط این موضوع 
با سامانه های مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه صحت ندارد 

و تکذیب می شود.«

نشانه های مؤمنان راستین
»)مؤمنان نیز دارای عالئمی هستند که آنان را از گروه 
منافقان کامال مشــخص می کند، زیــرا به طور کلی( مردان 
 و زنان باایمان دوســت و یــار و یاور یکدیگرند)زیرا آنها(
1- مردم را به نیکی ها دعوت می کنند 2- مردم را از زشتی ها 
و بدی ها و منکرات بازمی دارند 3- )آنها به عکس منافقان که 
خدا را فراموش کرده بودند( نماز را بر پا می دارند)و به یاد 
خدا هستند و با یاد و ذکر او، دل را روشن و عقل را بیدار 
و آگاه می دارند( 4- )آنها برخالف منافقان بخیل، بخشــی 
از اموال خویش را در راه خدا و حمایت خلق خدا و برای 
بازســازی جامعه انفاق می کنند( و زکات اموال خویش را 
می پردازند 5- آنها)برخالف منافقان که از فرمان خدا خارج 
بودند و فاســق بودند( اطاعــت از فرمان خدا و پیامبر او 
می کنند و خداوند آنها را به زودی مشمول رحمت خویش 
می گرداند)و شــکی نیست که وعده رحمت به مومنان از 
طرف خداوند از هر نظر قطعی و اطمینان بخش است( زیرا 

خداوند توانا و حکیم است«.
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اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی با مادورو:

همکاری های نفتی ایران و ونزوئال باید شکل جدیدی پیدا كند در پرتو وحی

انفجار در  در پی شنیده شــدن صدای 
آسمان منطقه بادرود نطنز و بر اساس پیگیری 
خبرگزاری فارس از منابع مطلع، این شلیک 
با هدف آزمایش واکنش ســریع سامانه های 
پدافندی مستقر در منطقه و بر اساس برنامه 
زمان بندی شده تمرینات سامانه های پدافندی 
برای دفاع در برابر تهاجم احتمالی بوده است.

این موشــک پدافندی با هدایت سایت پدافند 
هوایی مستقر در منطقه در آسمان منفجر شده است.
همچنین ســروان علی مؤذنی، فرمانده دیده بانی 
پدافند نطنز شــامگاه شنبه در گفت وگو با ایرنا گفته 
اســت: آسمان ایران اســالمی با هوشیاری نیروهای 
پدافند هوایی ســپاه و ارتش در امنیت کامل به سر 
می برد و هرگونه تهدید از ســوی دشــمنان با پاسخ 

قاطــع و محکم نیروهای جان برکف ایران اســالمی 
همراه خواهد شد.

صدای انفجار مهیب در آسمان بادرود از توابع 
شهرستان نطنز و در فاصله نزدیک به 20 کیلومتری 

مجتمع شهید احمدی روشن شنیده شد.
دیگر اینکه امیر»شاهین تقی خانی« سخنگوی 
ارتش جمهوری اســالمی ایــران در گفت وگو با 
شــبکه یک سیما گفت: این آزمایش برای ارزیابی 
سامانه های مستقر در منطقه انجام شده و اینگونه 
تمرینات در فضای کامال امن و با هماهنگی کامل 
شبکه یکپارچه پدافندی صورت گرفته است و جای 

نگرانی نیست. 
فرود اضطراری پهپاد در کوهرنگ

موضوع دیگر اینکه ایرنا نوشت: »برخی از مردم 

محلی و فعاالن شــبکه های اجتماعی از فرود یک 
فروند پهپاد در شهرستان کوهرنگ خبر دادند.«

این شبکه ها اعالم کردند که مردم محلی فرود 
یک فروند پهپاد را در این شهرســتان مشاهده و 
ویدئویی از آن منتشــر کرده اند. این شــبکه های 
محلــی، فیلمی را منتشــر کرده اند که یک فروند 
بالگرد در حال جا به جایی یک پهپاد در روستای 

میهه شهرستان کوهرنگ است.
یکی از مســئوالن شهرستان کوهرنگ صحت 
این فیلم منتشر شــده در فضای مجازی را تایید 
کــرد. این منبع مطلع صبح یکشــنبه گفت: یک 
فروند پهپاد در روســتای میهه از توابع شهرستان 

کوهرنگ سقوط کرد.
فارس نوشــت: »جعفر مردانی، معاون سیاسی 

امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری درخصوص 
جزییات فرود اضطراری یک پهپاد در منطقه میهه 
شهرستان کوهرنگ، گفت: این پرنده ساعت 19 روز 
پنج شــنبه مورخ یازدهم آذرماه جاری از فرودگاه 
شهرکرد به سمت غرب استان چهارمحال و بختیاری 

به منظور بارور کردن ابرها به حرکت درمی آید.
معاون سیاســی امنیتی استاندار چهارمحال و 
بختیاری درخصوص علت سقوط این پهپاد توضیح 
داد: »به علت شــرایط نامساعد منطقه کوهرنگ و 
وزش شدید باد، این پهپاد در ساعت 20 اقدام به باز 
نمودن چتر و فرود اضطراری می کند و روز گذشته 
با بالگرد از مناطق کوهستانی تا کنار جاده و از کنار 
جاده توسط کارشناسان به صورت زمینی به مبدا 

منتقل شده است.«

سخنگوی ارتش:

تمرین پدافندی »نطنز« در فضای امن انجام شده و جای نگرانی نیست

مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با حضور 
المســلمین محمد محمدی  و  حجت االسالم 
گلپایگانی رئیس دفتــر رهبر معظم انقالب و 
مسئوالن لشکری و کشوری در سالن جلسات 

مجلس خبرگان برگزار شد.
در این آیین، از زحمات ۴1 ساله آیت اهلل احمد 
جنتــی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس ســابق 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تجلیل شد.
سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده 
سپاه، حجت االسالم علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی 
سیاســی فرمانده معظم کل قوا، ســردار ابوالفضل 
شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز در این 

مراسم حضور داشتند.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین موسی پور 
به عنوان نماینده ولی فقیه و ریاست جدید شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز توسط حجت االسالم 

والمسلمین محمدی گلپایگانی قرائت شد.
آیــت اهلل احمد جنتــی، نماینده ولــی فقیه و 
رئیس ســابق شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در 
این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: دنیا روی این 
مسئله حساب می کند و سعی بر این بود که مراسمات 
ما رنگ و بوی مردم را داشته باشد، این افتخاری برای 
ما و نظام است و این افتخار باید همیشه به قوت خود 
باقی بماند. یعنی زیر لوای مقام معظم رهبری بتوانیم 

مسیر خود را ادامه دهیم.
به گزارش رســا، وی خاطرنشان کرد: از رهبر 
معظم انقالب تشکر می کنم که چنین مسئولیتی را 
به آقای موسی پور دادند. همه رسانه ها از صداوسیما 
گرفته تا دیگر رســانه ها باید هماهنگی خود را در 
خدمت به مردم داشته باشند. هرچه از مردم نجیب 
و مجاهد و همیشه در صحنه تشکر کنیم، کم است 
و به همین جهت اســت که دشمن امیدش قطع 
شده اســت که از طریق مردم به نظام ضربه بزند. 
وظیفــه همه ما حفظ تقوا اســت؛ تقوا باید محور 

کار ما باشد و سیاست اقتصاد و هر حرکت ما باید 
براساس تقوا باشد.

حجت االسالم والمســلمین موسی پور، نماینده 
ولی فقیه و رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه 
مهر تایید رهبر انقالب اســالمی بر خدمات صادقانه 
آیت اهلل جنتی و رضایت از عملکرد ایشــان حســن 
ختامی شایســته بر پایان این مسئولیت بود، گفت: 
تعظیم، تعمیق و بزرگداشت شعار اسالمی و مراسم 
و مناسبت های انقالبی یک کار بی اثر و کم اثر نیست 
و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آیت اهلل جنتی 
این فقیه بصیر و گرانقدر عمر خود را در راه تعمیق 

شعار اسالمی و انقالبی صرف کردند.
وی افزود:  رهبر انقالب اســالمی در مورد نظام 
مقدس اســالمی تعبیری دارند که اولین بار از زبان 
ایشــان که در سال 89 به شــهر قم سفر داشتند، 
شنیدم. در نشستی که با حضور اعضای هیئت دولت و 
دیگر مسئوالن استانی در محضر رهبر انقالب اسالمی 
حضور داشتیم، بنده اشاراتی به دستاوردهای نظام 
در طول ســه دهه انقالب در استان قم کردم. بعد از 

مراسم خدمت رهبر انقالب رسیدم ایشان گفتند که 
گزارش که بیان کردید، خوب بود و باید منتشر شود.

امروز بزرگ ترین ارتش دنیا
از جلوه های اقتدار ایران وحشت دارد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان 
اینکه رهبر انقالب فرمودند که نظام اسالمی مقتدِر 
مظلوم است، بیان داشت: امروز اقتدار نظام به قدری 
است که دشمنان نظام اســالمی نیز به آن اعتراف 
می کنند بــه طوری که حتی برخــی عناصر رژیم 
پهلوی به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی فخر 
و مباهات می کنند. امــروز بزرگترین ارتش دنیا از 

جلوه های اقتدار ایران وحشت دارد.
حجت االســالم والمسلمین موســی پور با بیان 
اینکه وقتی یک قلدر را در ســطح منطقه سر جای 
خود بنشانید، نشان دهنده اقتدار است، تأکید کرد: 
هیــچ قدرتی در دنیا این جــرأت را ندارد که به ناو 
آمریکایی اخطار دهد یا اینکه پهپاد پیشــرفته او را 
در آسمان مورد هدف قرار دهد و یا پایگاه نظامی او 

را موشک باران کند.
وی بــا تاکید بر اینکه باید این اقتدار را با دوران 

ذلت و نکبت پهلوی و قاجار مقایســه کنیم، گفت: 
متاســفانه نتوانستیم این اقتدار را به درستی تبیین 
کنیم. اما در حوزه مظلومیت، یکی از مظلومیت های 
نظام اسالمی ما این است که رسانه های نظام سلطه با 
همه ابزارهای تبلیغاتی از جمله با بدبین کردن مردم، 
شــایعه پراکنی، کوچک نمایی دستاوردها، ناکارآمد 
نشان دادن نظام اسالمی و بزرگ جلوه دادن مشکالت 

کشور به مقابله با جمهوری اسالمی پرداخته اند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان 
اینکه متاسفانه در حوزه تبلیغات اسالمی در تراز نظام 
جمهوری اســالمی عمل نکردیم و این گالیه رهبر 
انقالب و دغدغه ایشــان اســت، اظهار داشت: رهبر 
انقالب اسالمی اخیرا تاکید کردند که جبهه جنگ در 
برابر دشمن امروز تبدیل به جبهه رسانه ای شده و ما 
در این زمینه کم کاری و ضعف داریم و الزم است که 
قوی تر و هوشمندانه تر عمل کنیم که بدون شک برای 
تحقق این مهم نیازمند یک برنامه ریزی دقیق هستیم.
ضرورت بهره مندی از ظرفیت عظیم هیئات 

و نیروی انسانی جوان و انقالبی
حجت االسالم والمسلمین موسی پور با تاکید بر 
اینکه مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن باید به دغدغه 
همه مســئوالن و ارکان نظام تبدیل شود، گفت: ما 
نیازمند هماهنگی، همکاری و هم افزایی و انســجام 
فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای هستیم. اگر در این 
جنگ پراکنده عمل کنیم نمی توانیم در برابر آرایش 

منظم دشمن توفیقی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ساده انگاری تبلیغات اسالمی 
ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند و به همین خاطر ما 
نیازمند اتاق های فکر در این حوزه هستیم. در همین 
راســتا بهره مندی از ظرفیت عظیم هیئات و نیروی 
انسانی جوان و انقالبی یکی از محورهای اصلی برنامه 
بنده برای مدیریت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اســت. همچنین جهاد تبیین با استفاده از ابزارهای 
نوین و فضای مجازی ظرفیت عظیمی است که باید 

به نحو احسن از آن استفاده کنیم.

در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

آیت اهلل جنتی: سیاست و اقتصاد باید بر محور تقوا باشد

وزیر امور خارجه در دیدار معاون رئیس جمهور 
قرقیزستان بر ضرورت تدوین افق بلندمدت برای 
همکاری ها بین دو کشور تأکید کرد و بهره برداری 
آزمایشی از کریدور ریلی قرقیزستان - بندرعباس 

را با اهمیت خواند.
»طلعت بیک مصــدق اف« معاون رئیس جمهور در 
شورای امنیت ملی قرقیزستان که برای دیدار و گفت وگو 
با مقامات کشــورمان به تهران ســفر کرده، بعدازظهر 
دیروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و 
درخصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور به گفت وگو 

و تبادل نظر پرداخت.
امیرعبداللهیان در این دیدار با تشریح سیاست دولت 
جدید جمهوری اســالمی ایران در حوزه همســایگان، 
تبادل هیئت ها در دوره اخیر بین دو کشور را گویای اراده 
طرفین برای ارتقای همکاری ها و توسعه مناسبات خواند 
و بر ضرورت تدوین افق بلندمدت برای همکاری ها بین 

دو کشور تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبریک برگزاری موفق 
انتخابات اخیر پارلمانی قرقیزســتان، زمینه سازی برای 
توسعه همکاری ها از طریق برقراری پروازهای مستقیم 
بین پایتخت های دو کشــور به منظور تسهیل در رفت و 

آمد بازرگانان، هیئت های سیاسی و گردشگران را مورد 
تأکید قرار داد.

امیرعبداللهیان همچنین همکاری های دو کشور در 
حوزه حمل و نقل و ترانزیت و بهره برداری آزمایشــی از 
کریدور ریلی قرقیزســتان - بندرعبــاس برای برقراری 
ارتباط قرقیزستان به منطقه غرب آسیا را برای دو کشور 

با اهمیت خواند.
»طلعت بیک مصدق اف« معاون رئیس جمهور قرقیزستان 
نیز در این دیدار با تبریک انتصاب وزیر امور خارجه کشورمان، 

گفت وگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با اهمیت خواند 
و ابراز امیدواری کرد که با توجه به پایان دوره انتخابات در 
قرقیزســتان، دوره جدیدی از همکاری ها بین دو کشور در 
حوزه های مختلف از جمله در بخش همکاری های اقتصادی، 

بر اساس  ظرفیت های موجود شکل گیرد.
وی همچنین همکاری های دو کشور در حوزه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و تبادل تجربه در حوزه مرزبانی را مورد 

تأکید قرار داد.

افغانســتان و تحــوالت جاری در این کشــور از دیگر 
موضوعــات مورد تبادل نظر بیــن امیرعبداللهیان و معاون 
رئیس جمهور قرقیزستان بود که وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمن تشــریح دیدگاه جمهوری اســالمی ایران در حوزه 
افغانســتان، بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر و متشکل از 
همه اقوام در افغانستان با هدف برقراری ثبات و آرامش در 

این کشور تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور قرقیزستان همچنین امروز با علی 

شمخانی نیز دیدار و گفت وگو کرد.

 تأکید امیرعبداللهیان بر تدوین افق بلندمدت 
برای همکاری ایران و قرقیزستان

رئیس جمهور کشــورمان در گفت وگوی 
تلفنی با همتای ونزوئالیی با  اشاره به جایگاه 
ایــران و ونزوئال در ســازمان اوپک، گفت: 
همکاری های نفتی دو کشــور باید شــکل 
جدیدی پیدا کند و در حوزه پاالیشگاهی و 
تأمین منابع پتروشــیمی الزم است گام های 

بلندتری برداریم.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی شنبه شب در 
گفت وگوی تلفنی با »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
ونزوئال روابط ایران و ونزوئال را راهبردی دانست و 
گفت: روابط کنونی دو کشور باید در دولت جدید 

ایران افزایش یابد.
رئیس جمهور با  اشاره به ظرفیت باالی دو کشور 
ایران و ونزوئال، گفت: توسعه مناسبات بین تهران و 
کاراکاس به ویژه در مسائل تجاری و اقتصادی یک 

ضرورت است.
رئیسی با تأکید بر استقالل خواهی، عدالت خواهی، 
حق خواهی، استکبارستیزی و مبارزه مردم و دولت 
ونزوئال با نظام ســلطه گفت: علت تحریم هایی که 
نظام سلطه و آمریکا بر مردم و دولت ونزوئال تحمیل 

کرده اند، استقالل و آزادی خواهی آنهاست.
رئیس جمهور کشــورمان با بیان اینکه به لطف 
خدا، تالش مسئوالن و همت مردم، راه پیشرفت را با 
قدرت ادامه خواهیم داد، تصریح کرد: این گفت وگوی 
تلفنی می تواند نقطه عطفی برای توسعه مناسبات و 
افزایش همکاری تجاری و اقتصادی دو کشور باشد.

رئیســی همچنین با تبریک برگــزاری موفق 
انتخابات در کشــور ونزوئال، گفت: موفقیت شــما 
در برگزاری انتخابات، نشــان دهنده اقتدار دولت 

ونزوئال است.
رئیس جمهور کشورمان با  اشاره به جایگاه ایران 
و ونزوئال در سازمان اوپک، گفت: همکاری های نفتی 
دو کشــور باید شکل جدیدی پیدا کند و در حوزه 
پاالیشــگاهی و تأمین منابع پتروشیمی  الزم است 

گام های بلندتری برداریم.
رئیسی با  اشــاره به توافقنامه های بین ایران و 

ونزوئال، گفت: باید این توافقات کاماًل اجرایی شود 
و زمینه برای توافق های جدید نیز فراهم شود.

»نیکالس مــادورو« رئیس جمهور ونزوئال نیز 
در ایــن گفت وگوی تلفنی با  اشــاره به برگزاری 
انتخابات در کشور ونزوئال، گفت: به رغم تهدیدات و 
تعرض هایی که امپریالیسم به ما تحمیل می کند، با 
تالش ملت مان توانسته ایم از صلح داخلی دفاع  کنیم.

رئیس جمهــور ونزوئال با تأکیــد بر لزوم ایجاد 
تحرک جدید در روابط اقتصادی دو کشور، به نتایج 
خوب جلسات کمیسیون های مشترک بین دو کشور  

اشاره کرد و گفت: با کمک یکدیگر تحرک بزرگی 
در روابــط دوجانبه به ویــژه در حوزه های انرژی و 

اقتصادی رقم خواهیم زد.
مادورو با  اشاره به شــراکت ایران و ونزوئال در 
اوپک اظهار داشت: باید کاری کنیم اوپک در بازار 

نفت به یک ثبات پایدار برسد.
رئیس جمهور ونزوئال گفت: کارهای مشــترک 
زیادی بین ایــران و ونزوئال وجود دارد و بســیار 
خوش بین هســتم که با کمک کمیســیون های 
مشترک بتوانیم قراردادهای جدیدی منعقد کنیم.

ادامه جلسات فوق العاده دولت
 برای تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱

همچنین جلسه فوق العاده هیئت دولت دیروز 
نیــز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برای بررســی 
تبصره های الیحه بودجه سال 1۴01 کل کشور با 

حضور رئیس جمهور برگزار شد. 
در این جلســه، موارد دیگــری از تبصره های 
الیحه بودجه ســال 1۴01 کل کشور بررسی و به 

تصویب رسید.
در جلســه هیئت دولت، پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارائی بــرای اعمال ۵ درصد معافیت 
مالیاتی واحدهای تولیدی به منظور حمایت از این 

واحدها به تصویب رسید.
تمرکز دولت در جلســات بررسی بودجه سال 
آینده، بر این اســت که تــا حد ممکن هزینه های 

جاری کنترل و نرخ تورم مهار شود.


