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اخبار كشور
سردار فدوی در اجتماع بزرگ بسیجیان:

گ سخت با ما درگیر شود
دشمن جرأت نمیکند در جن 

َنفَس چه زود میرود ،بیا که دیر میشود
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir
نه تنها من که دنیا هم

ن َمی از چشمهای توست چشمه ،رود ،دریا هم
کمی از ر ّد پای توست جنگل ،کوه ،صحرا هم
تو از تــورات و انجیل و زبــور ،از نور لبریزی
تو قرآنی ،زمین مات شــکوهت ،آسمانها هم
جهان نیلی ست طوفانی ،جهان دل مرده ظلمانی
تویی تو نوح ،موسی هم ،تویی تو خضر ،عیسی هم
نوایت نغمه داوودُ ،حســنت ســوره یوســف
مرا ذوق شــنیدن میکشــد ،شوق تماشا هم
«تو آن ماهی که در پایت تالطم میکند دریا»
من آن دریای ســرگردان دور افتاده از ماهم
اســیر روی مــاه تــو ،هــوا خــواه نــگاه تو
نشســته بین راه تو نه تنها مــن که دنیا هم
«تمــام روزهــا بیتو شــده روز مبــادا» نه
کــه میگرید به حال و روز مــا روز مبادا هم
همــه امروزهــا مثل غروب جمعــه دلگیرند
که بیتو تیره و تلخ ست چون دیروز فردا هم
جهانــی را که پژواک صدایــت را نمیخواهد
نمیخواهم نمیخواهم نمیخواهم نمیخواهم
سید محمدجواد شرافت

خواهد آمد باوفاست

خواهــد آمــد ای دل دیوانــهام
او کــه نامــش بــا لبانــم آشناســت
مــن گل نرگــس برایــش چیــدهام
بــاورم کــن خواهــد آمد ،باوفاســت
امشــب از فــرط جنون در ســینه دل
یکنفــس تــا صبح هــو هــو میکند
آخــر ایــن دل ،ایــن دل بیطاقتــم
دســت احســاس مــرا رو میکنــد
نــذر کــردم لحظــ ه تنــگ غــروب
نذر ،یک شــب اشــک نیلــی ریختن
بــر ســر هــر کوچــ ه شــهر خیــال
شــب چراغــی از نــگاه آویختــن
بــاز میســایم نگاهــم را بــه راه
خیــره بــر دروازههــای نیمــه بــاز
گا مهــا فرســود هام در کوچههــا
کوچههــای خاکــی دور و دراز
بیقــرارم ،ناشــکیبم ،مســت مســت
امشــب از یــاد تــو لبریــزم بیــا
آه میخواهم کــه قبل از مرگ خویش
دســت بــر دامانــت آویــزم بیــا
خواهــد آمــد ای دل دیوانــهام
او کــه نامــش بــا لبانــم آشناســت
مــن گل نرگــس برایــش چیــدهام
بــاورم کــن خواهــد آمد ،باوفاســت
مژده پاكسرشت

بیا که دیر میشود

خزان ز راه میرســد ،جوانه پیر میشود
نَفَس چه زود میرود ،بیا که دیر میشود
شباستوبادمیوزد،چگونهصبحمیکنی؟
دلم چه شور میزند؛ به غم اسیر میشود
چه راهها کــه بیعبور تو غبار میخورد
چه دشتها که بیحضور تو کویر میشود
شوق وصل ،خُ ّرمم
همیشــه در تخیلم ز ِ
نگــو ز هجر با دلم ،بهانهگیر میشــود
اگــر نیایــیای بهــار آرزوی فاطمــه
مــرام تازیانه خدشــهناپذیر میشــود
کهگفتزودمیرسی؟«چهدیرزودمیشود»
نَفَس نمانده زود باش! بیا که دیر میشود...
حسین بیاتانی

غصه دلگیری

چه جمعه ای ...چه غروب غریب و دلگیری...
چرا سراغی از این جمعهها نمیگیری؟
مســافری که هنوز و همیشه در راهی!
کجای راه ســفر ماندهای به این دیری؟
به پیشــواز تو آغــوش زندگی جان داد
بیــا پیاده شــو از این قطــار تأخیری...
چقدر پیر شــدی روی گونههایم اشک!
تو سالهاست که از چشم من سرازیری...
چقــدر ماندهای در بنــد انتظا ر ای دل!
شــدی شــبیه به دیوانگان زنجیری...
چقدر شاعر مفلوک! قلبت از سنگ است
چطــور از غــم دوری او نمیمیــری...
سودابه مهیجی

روی حرف آفتاب

نیستی و سالهاست
دانههای برف
این مسافران بیقرار ابرها
با عالمت سؤال چترها
مواجهاند
نیستی و کودکانمان
با کمان-قاب آفتاب را
نشانه رفتهاند
آسمان
غیر جای خالی
پرندگان مرده را
نشان نمیدهد
هیچکس برایمان
دست دوستی
تکان نمیدهد
نیستی و
موجها هنوز
سنگ خاک را
به سینه میزنند
ابرها هنوز
روی حرف آفتاب
حرف میزنند
محمدحسین نعمتی

جانشین فرمانده کل سپاه با اشــاره به توان و
جایگاه دفاعی ایران در بین قدرتهای جهانی و توان
بازدارندگی کشورمان گفت :دشمنان ضعیف و بزدل
گ سخت با ما درگیر شود.
ما جرأت نمیکنند با جن 
همزمان با هفته بســیج ،اجتماع بزرگ بســیجیان
در سراسر کشــور برگزار شــد .در تهران ،این اجتماع با
سخنرانی ســردار علی فدوی ،جانشین فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در مصلی امام خمینی(ره) برگزار
شد.
وی ضمن گرامیداشت هفته بســیج ،گفت :با وجود
دشــمنی دشــمنان اســام ،دلدادگان انقالب اسالمی و
بسیجیان در همه صحنهها حتی به قیمت جان خود پای
کار بودهاند و قدمی پس نکشیدهاند.
به گزارش مهر ،جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره
به توطئههای دشمنان علیه ملت ایران در دفاع مقدس

و در عرصههای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی ،گفت :دشمنان در هیچکدام از خباثتهایی
که با انقالب اسالمی داشتند نه تنها موفق نشدند بلکه
نمیتوانند یک مورد را هم علیه ایران اسالمی و حتی
جبهه انقالب اسالمی اعالم کنند که پیروز شده باشند.
ســردار فدوی افزود :خداوند متعال در قرآن کریم با
صراحت اعالم کرده تنها دو حزب خدا و شــیطان وجود
دارد و فقط حزب خداســت که همــواره هم پیروز و هم
غالب خواهــد بود و هم کیفیت غالب بودن آن را خداوند

پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج:

شما بسیجیان میتوانید در همه مسائل عمومی کشور
اثربخش و مشکلگشا باشید

حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای در پیامی
با تبریک هفته بســیج« ،همت بلند ،خردمندی،
درستاندیشــی و تــوکل به خــدا» را ابزارهای
تجربهشده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
هفت ه بسیج بر همگان مبارک باد ،بهویژه بر رویشهای
تازه و با طراوت بســیجی که همچنان مانند نسل پیش از
خود ،فرزندان محبوبِ امام راحل عظیمالشأنند.

عزیزان!
قدرشــناس جایگاه خود باشــید و بدانید که با ه ّمت
بلنــد ،و در پرتو خردمندی و درستاندیشــی ،و با اعتماد
و تــو ّکل به خداوند دانا و توانا ،میتوانید در هم ه مســائل
عمومی کشــور و ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید .این
تجرب ه چند ده ه ملت ایران است.

تضمین کرده است .وی با تاکید بر اینکه وعده الهی محقق
میشود ،گفت :ملت ایران شرایط و شروطی را که خداوند
اعالم کرده انجــام داده و خداوند به وعده خود عمل کرد
و میبینیم که دشــمنان در جبهههای مختلف شکست
خــورده و این انقالب اســامی ایــران و جبهه مقاومت
اسالمی است که توانسته دشمن را در عرصههای مختلف
شکست دهد.
جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه پیروزی در
عرصههای مختلف دستیافتنی است ،افزود :وقتی کارهای

دشــوار و ســخت همه با پیروزی جبهه حق همراه بوده،
در سایر عرصهها هم این پیروزیها میتواند تداوم داشته
باشد.
سردار فدوی خاطرنشــان کرد :نزدیک به  ۱۰۰هزار
شــهید بسیجی و  ۴۰هزار شــهید پاسدار تقدیم راه حق
شده و وجود بیش از  ۲۰۰هزار شهید در انقالب اسالمی
موید این اســت که همــه دلدادگان انقالب اســامی و
انسانهای متعهد و پاکطینت ،پای کار بودهاند.
وی با اشــاره به توان و جایــگاه دفاعی ایران در بین

و السالم علیکم و رحم هًْاهلل
س ّیدعلی خامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

دستور رئیسجمهور به سازمان اداری و استخدامی

قدرتهای جهانی و توان بازدارندگی کشــورمان ،تصریح
کرد :دشمنان ضعیف و بزدل ما جرات نمیکنند با جنگ
ســخت با ما درگیر شــوند و بر همین اساس است که با
گذشــت ســالها از پایان جنگ تحمیلی ،دشمن جرات
نکرده حتی یک تیر هم به سمت ما شلیک کند ،این مهم
به دلیل باال بودن طراز انقالب اسالمی است.
 ۳۰۰گردان مجهز داریم
تشکیل بسیج نوجوانان در سپاه تهران بزرگ
سردار حسن حسنزاده ،فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز
در این اجتماع ابراز داشت :بسیج بزرگترین نهاد مردمی و
الهی است که به فرمان امام(ره) تشکیل شد که کارگشایی
و حالل مشکالت بودن آن بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود :توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان موجب
شــده تا بسیج نوجوانان در بســیاری از پایگاههای بسیج
شــکل بگیرد ،عالوه بر این در راســتای توجه به اسالمی

کــردن محالت نیز این طرح در تهــران به اجرا درآمده و
در آینده نزدیــک مدیریت محلهمحور را با مطالبهگری و
توانمند کردن مردم در محالت شاهد خواهیم بود.
فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) ادامه داد :در عرصه
آمادگی دفاعی نیز ســپاه تهران بزرگ  ۳۰۰گردان آماده
و مجهــز دارد که تمام این گردانها به تجهیزات حداقلی
مجهز شدهاند و در فراخوانهای مختلف در میدان حضور
مییابنــد؛ در همین رابطه آخرین فراخــوان این عزیزان
جمعه  ۲۱آبان صورت گرفت.

پرداختهای غیرمتعارف قابل تحمل نیست
بساط حقوقهای نجومی باید برچیده شود
رئیسجمهور ب ا اشــاره بــه قابل تحمــل نبودن
پرداختهای نامتعارف در دولت و شــرکتهای دولتی ،از
ســازمان اداری و استخدامیخواست قبل از نهایی شدن
بودجه  ۱۴۰۱نســبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه
حقوق و دستمزد اقدام کند.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح امروز در جلسه هیئت
دولت ضمن گرامیداشــت هفته بســیج و قدردانــی از خدمات
بسیجیان به همه بخشهای کشور گفت :بسیج در مسکنسازی،
اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است و
میتواند برای همه بخشها گرهگشا باشد.
رئیسجمهور با اشــاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری
شهید سلیمانی اظهار داشت :نقش بسیج بسیار اثرگذار و بسیجیان
نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت میتواند
کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه
بسیجی از شاخصهای مهم تحرک و پویایی در دولت است.
آیتاهلل رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت
دولت در تامین واکســن و واکسیناسیون عمومی بیان داشت:
پس ازموضوع کرونا مســئله اصلی دولت معیشت مردم است،
وزرا نیز اقدامات انجام شــده خود در این زمینه را برای مردم
تبیین کنند.
رئیســی در مورد مشــکالت آب در اســتانهای اصفهان و
چهارمحال و بختیاری گفت :باید مصوباتی که در این مورد انجام
شده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسئله تامین آب شرب
و کشاورزی مردم مهم است.
رئیسجمهور ضمن تشــکر از سرپرســت وزارت آموزش و
پرورش بــرای برگزاری کالسهای مــدارس بهصورت حضوری،
بیان داشت :والدین دانشآموزان هم از برگزاری توامان کالسها
بهصورت حضوری و غیرحضوری راضی هستند.
آیتاهلل رئیسی با اشــاره به موضوع حقوقهای غیرمتعارف
تصریــح کرد :حقوق یک حدی دارد که حــد آن باید برای تمام
افراد شــاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش
از آن میزان هم نباید پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری
دربــاره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی
باید خاتمه داده شــود .رئیسجمهور در همین زمینه از سازمان
اداری و استخدامیکشور خواست هرچه سریعتر و قبل از نهایی
شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند.
رئیسجمهور تأکید کرد :شاید طبق قانون دستگاههایی اجازه
تعیین حقوق برای شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که
باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شــود .پرداختهای نابرابر
و غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
طــی روزهای اخیر مالک شــریعتی رئیس هیئت تحقیق و
تفحص از حقوقهای نجومی مجلس گفته بود :افرادی هســتند
که مجموع حقوق دریافتی آنها از چند دستگاه مختلف ،به بیش
از  ۲۰۰میلیون تومان میرســد .وی گفته بود :ســامانه حقوق و
دستمزد راهاندازی شده است اما اطالعات کامل مربوط به دریافتی
افراد ،در آن بارگزاری نشده است.

حضرت امام خمینی(ره) :سیره انبیاء بر این بوده است
که در مقابل طاغوت محکم میایستادند و در مقابل ضعفا
و فقراء و مستضعفین فروتن بودند.

اخبار ادبی و هنری

جشنواره عمار در مهد مقاومت

در آســتانه دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار که در دی ماه آتی
در تهران برگزار میشــود ،اکران منتخب فیلمهای ادوار جشنواره عمار در بعلبک
لبنان برگزار میشود.
بنابر این گزارش ،قرار اســت روزهای شنبه و یکشنبه  27و  28نوامبر ( 6و 7
آذر) این جشنواره در ســالن مسجد المصطفی(ع) در راسالعین در بعلبک لبنان
برگزار شــود .در این جشــنواره فیلمهای مســتند آمرلی ،امام موسی صدر ،خالد
و مجتبی ،برادران ،عروس وامنان ،ننه ســکینه ،شــکار طبس ،آهنگر ،شهر نفس
میکشــد ،با صبر زندگی و کرار و همچنین فیلمهای کوتاه داستانی هنگامه ،ولد،
بیت ،علمک و فیلمهای انیمیشن سالمیبرای روحاهلل ،مورچه و سلیمان(ع) ،زمین
بازی ما و آنتراکت اکران میشوند.
همچنین فیلم انیمیشن سینمای صاحبه تسبیح ساخته زکی دعبل کارگردان
عربستانی به انتخاب برگزارکنندگان در این جشنواره اکران میشود.
در مراســم افتتاحیه این دوره از اکرانها که با پیام دبیرخانه جشــنواره آغاز
میشــود قرار اســت عباس خامه یار رایزن فرهنگی ایــران در لبنان و همچنین
نماینده حزباهلل در بعلبک ســخنرانی کنند .ایــن دوره که اولین دوره اکرانهای
جشــنواره عمار در بعلبک است توسط مرکز رســانهای نسیم برگزار میشود؛ این
مرکز دارای تولیدات هنری است که موفقیتهای مقاومت را به تصویر میکشد.

تقدیر از خانواده یک شهید مدافع حرم
توسط گروهی از سینماگران

در مراســم «بازنمایی تصویر بســیج در ســینمای ایران» به مناسبت هفته
بسیج ،از خانواده شــهید مدافع حرم «سجاد زبرجدی» در بنیاد سینمایی فارابی
تجلیل شــد .در این مراسم« ،انسیه شاهحســینی» و «محمدعلی باشهآهنگر» دو
فیلمنامهنویس و کارگردان ســینمای دفاع مقدس و «مهدی عظیمیمیرآبادی»
مدیر فرهنگی و تهیهکننده سینما درباره بازنمایی تصویر بسیج در سینمای ایران
صحبت کردند.
ســید مهدی جوادی ،مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی گفت :از «سیدعلی
الفت» مســئول پایگاه بسیج شهیدآوینی بنیاد ســینمایی فارابی خواستم تا این
سلسلهنشستها را با انديشمندان بهصورت متوالی برگزار کند تا بتوانیم در آینده
به یک ســند مفهومي براي بازنمايي بسيج در سينما برسيم تا اگر بخواهیم آن را
در ســینمای ایران به مثابه یک پدیده به روزشونده بازنمایی کنیم ،چگونه نسبت
به این کار اقدام کنیم.
در ادامه مراسم« ،شاهسوند» از همرزمان شهید زبرجدی درباره او صحبت کرد
و «ابراهیم صنوبر» مدیرعامل موسسه سفیران صلح ضمن برشمردن فعالیتهای
این موسسه اعالم کرد قرار اســت بهزودی نشان صلح در مقام شجاعت به شهید
زبرجدی اهدا شــود .در بخش بعدی مراســم گرامیداشــت هفته بسیج در بنیاد
سینمایی فارابی ،از خانواده شهید زبرجدی تقدیر شد و خواهر شهید در سخنانی
در وصف او و تعلق خاطرش به حضرت زینب(س) سخن گفت.
پایانبخش این مراسم ،قدردانی از محمدحسن ململی ،مهدی بهزادپور ،رسول
صادقی ،عباس مینایی ،علیرضا طالیی از فعاالن بســیجی بنیاد سینمایی فارابی و
هنرمندان مدعو بود.

طعم شیرین خدا در منزل شهید مدافع حرم

گزارش کیهان درباره پرداختهای غیرمتعارف
و واکنش رئیسجمهور
همچنیــن واکنش رئیسجمهور به موضــوع پرداختهای
غیرمتعارف و دســتور وی به ســازمان اداری و استخدامیکشور
به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دســتمزد قبل از نهایی
شــدن بودجه  1401در حالی است که روز سهشنبه ( 2آذر) در
گزارشــی با عنوان «انتظار مــردم از دولت و مجلس ،حقوقهای
نجومی را ریشهکن کنید» در همین روزنامه نوشتیم« :حقوقهای
نجومی این روزها با انتشار فیشهای نامتعارف سه تن از کارکنان
شــرکت پتروشــیمیامیرکبیر که رویهم  424میلیون حقوق
گرفتهاند ،دوباره بر زبانها افتاده اســت .گویا ماجرای فیشهای
حقوقــی تمامی ندارد؛ غائلهای کــه در دولت روحانی پا گرفت و
انتظار میرفت با مادهقانونی برنامه ششــم توسعه پایان یابد اما
اخبار و گزارشها حاکی از آن اســت که ســامانه ثبت حقوق و

مزایا هنوز عملیاتی نشده و بسیاری از ابعاد این ماجرا در هالهای
از ابهام است».
در بخش دیگری از این گزارش همچنین تصریح شــده بود:
«انتظار جدی که از مجلس انقالبی و دولت رئیســی میرود این
اســت که با تنقیح قوانین مربوطه و فعال نمودن و به خط کردن
وزارت خانههای کار ،اقتصاد و سازمان اداری و استخدامیکشور ،از
روند ثبت اطالعات نهادها و دستگاههای مشمول گزارش دقیقی
را تهیه کرده و زمینه را برای اجرایی شــدن کامل ماده  ۲۹قانون
برنامه ششم توسعه و سامانه ثبت حقوق و مزایا فراهم آورند».
رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار خراسان جنوبی
در این جلســه ،هیئت وزیران روز چهارشنبه پس از بررسی
ســوابق و برنامههای آقای جواد قناعت ،به وی بهعنوان استاندار
خراسان جنوبی رأی اعتماد دادند .جواد قناعت متولد سال ۱۳۴۴
ی آلی ،کارشناسی ارشد شیمیتجزیه
و دارای مدرک دکتری شیم 

رئیسجمهور برای شرکت در اجالس سران اکو
به ترکمنستان میرود

رئیسجمهوری اســامی ایــران به دعوت
رسمی همتای ترکمنســتانی و به منظور شرکت
در پانزدهمین اجالس سران ســازمان همکاری
اقتصادی(اکو) به عشقآباد سفر میکند.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی روز شــنبه به دعوت
قربانقلی بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنســتان ،در
راس هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی عازم عشقآباد،
پایتخت ترکمنستان میشود.
به گزارش فارس ،رئیسجمهور با حضور و ســخنرانی
در اجالس سران ســازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)،
مواضع و پیشــنهادات جمهوری اســامی ایران در زمینه
تقویت مناسبات منطقهای و بینالمللی و بویژه رفع موانع
و افزایش سطح همکاریها و تبادالت اقتصادی کشورهای
عضو سازمان اکو را تشریح و تبیین خواهد کرد.

آیتاهلل رئیســی همچنین در این سفر ضمن دیدار
با همتایان شــرکتکننده در اجالس ،راههای توســعه
و تعمیــق روابــط دوجانبــه را مــورد بحث و بررســی
قرار میدهد.
دیــدار با تجار و ایرانیان مقیم ترکمنســتان از دیگر
برنامههای سفر رئیسجمهور است.
جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان،
ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،ازبکســتان ،قزاقســتان،
تاجیکســتان و جمهوری آذربایجان 10 ،عضو ســازمان
همکاری اقتصادی اکو را تشکیل میدهند.
پانزدهمیــن نشســت ســران ســازمان همکاری
اقتصادی(اکــو) یکشــنبه هفتم آذر ماه ســال جاری به
میزبانی ترکمنســتان برگزار خواهد شــد و این کشــور
ریاست دورهای اکو را عهدهدار خواهد بود.

فرمانده کل سپاه:

ی محض است .وی از ســال  ۱۳۹۸تاکنون
و کارشناســی شیم 
بهعنوان معاون امور توســعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان
فعالیت داشــته و پیش از آن نیز دارای مسئولیتهایی همچون
اســتاندار گلســتان ( )۱۳۸۸-۱۳۹۲و معاون سیاسی و امنیتی
استانداری مازندران ( )۱۳۸۴ -۱۳۸۸بوده است.
بررسی کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
همچنین در جلســه هیئت دولت که به ریاست آیتاهلل رئیسی
برگزار شــد و در آن کلیات الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور را
مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت .در این جلســه ،سازمان برنامه و
بودجه گزارشی از کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور ارائه داد.

ضرورت تداوم همکاری تیم اقتصادی دولت
برای ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمتها

آیتاهلل رئیســی همچنین سهشنبه شــب در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت با اشــاره به ضرورت ایجاد آرامش در
بازار و تثبیت قیمت اقالم خوراکی ،اظهار داشت :برقراری چنین
شرایطی میتواند نتیجه همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی
دولت باشــد و ضرورت دارد این همکاریهــا به صورت منظم،
مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.
در این جلســه ،گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ
ماهیانه تورم و تثبیت قیمت اقــام خوراکی در هفتههای اخیر
ارایه شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور
اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی داراییهای دولت گزارش داد
که بر اســاس این گزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی در حوزه منابع
بودجه ســال جاری در نظر گرفته شده اســت که بر مبنای آن
مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی داراییها در اختیار
دســتگاههای اجرایی اســتان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ
سرمایهگذاری مطمئن در استانهای مختلف باشد.
رئیسجمهور در همین زمینه گفت :الزم اســت تمام وزرا،
رؤسای سازمانها و استانداران برای مولدسازی داراییها واگذاری
اموال مازاد دولت جهت جبران کســری بودجه ســال جاری با
جدیت و بدون کوچکترین وقف ه اقدام نمایند .کوتاهی در واگذاری
اموا ل مازاد پذیرفته نیست.

بسیج فرمول حل مسائل و نسخه آرامش ملی است

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه بسیج نسخه آرامش ملی است ،گفت :بسیج فرمول
حل مسائل خطیر و سرنوشتساز جامعه است.
سردار حسین سالمیصبح چهارشــنبه در مراسم نمایش
اقتدار بسیجیان خراسانجنوبی اظهار کرد :این روزها عطر دلانگیز
و رایحه باطراوات امام(ره) به واسطه میراث جاودانش یعنی بسیج
در جامعه انقالبی پراکنده است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی بیانکرد :بعد
امام(ره) نیز رهبر معظم انقالب اســامی در شــرایط ســخت و
بحرانها ســفینه امت اسالمی و ملت شــریف و عزیز ایران را به
ســاحل فالح و عزت و اقتدار و آزادگی و کرامت و حریت هدایت
کردند .وی افزود :خراسانجنوبی سرزمین سردار شهید رحیمی،
شهید ناصری ،سردار شهید آهنی ،شهید آخوندی و کاوه و هزاران
شهید پرآوازه دیگر است که عطرشان طراوت معنوی و نشاط الهی
و شادابی ملکوتی را برای مردمان به همراه میآورد.
سردار سالمیبا بیان اینکه بسیج در مقابل تهاجم فرهنگی
دشمن ایستاده اســت ،گفت :بسیج فرمول حل مسائل خطیر و
سرنوشتساز جامعه است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران با بیان اینکه بسیجیان در هر
صحنهای فعال هستند ،گفت :بسیج نســخه آرامش ملی است.
بســیج یک موهبت الهی است و هر مخاطره سختی را به برکت
حضور فداکارانه بســیج به یک فرصت برای شــکوفایی اسالم و
سربلندی اسالم تبدیل میکنیم.
وی با بیان اینکه بسیجیان تیرهای بال را به جان خریدند تا
قامت مردمان سرزمینشان استوار بماند ،گفت :جنگی که هشت
سال بر ملت ایران تحمیل شد یک نقشه جهانی سیاسی بود و بعد
از آنکه انقالب ،استقالل و آزادی را به ارمغان آورد همه شیاطین
بزرگ و کوچک از شــرق و غرب در یک توطئه جهانی همدست

هدیه به خوانندگان

شــدند وگرنه صدام به تنهایی نمیتوانست در این مسیر حرکت
کند .فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :جنگ هشت
ساله در ابعاد جهانی بر ملت ایران تحمیل شد ولی وقتی بسیج به
میدان این رزمگاه بزرگ و عظیم آمد تا خطری سنگین را از این
ملت دور کند ،موازنه به نفع ایران به هم خورد.
ســردار سالمیبا اشاره به اینکه در یک نگاه همه ملت ایران
بسیجی هســتند ،اظهار کرد :بسیج از ملت و ملت از بسیج جدا
نیســت و این راه شکستناپذیری مردم شــریف ایران اسالمی
در برابر مشــکالتی اســت که با آن روبهرو بوده است .ما از یک
جنگ ســخت و خطرناک تنها به واسطه حضور دریای پرخروش
بســیج گذشتیم و این دریا هیچگاه پایان نخواهد یافت و هر روز
رویشهای دلانگیزی دارد.
فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اســامی با اشاره به اینکه
فرهنگ بســیج در ســرزمینهای دیگر تکثیر شــد ،گفت :در

صحنههای متعدد دیگــر چون تحریمهای اقتصــادی اقدامات
ارزشمندی انجام داد و پرچمدار اقتصاد مقاومتی شد.
سردار سالمیبا بیان اینکه بســیج در برابر تهاجم فرهنگی
دشمن ایستاد و فرهنگ اســام و جهاد و روح آزادگی را ترویج
کرد ،ادامهداد :هر مشکلی که برای ملت پیش آمد ،بسیج اولین
نهادی بود که بیتوقع در آن میدان حضور یافت.
وی گفت :بســیج آوار مشکالت را از روی دوش مردمان این
سرزمین بر میدارد که این مهم را در سیلها و زلزلهها و مقابله با
بیماری کرونا .میتوان دید و از این جهت در حقیقت بسیج فرمول
حل مسائل ما و نسخه آرامش ملت است.
دشمن در حال زوال است
فرمانده سپاه گفت :در مقابله با محرومیتها و رنجها آنان که
فرهنگ انفاق راترویج کرده و به یاری مردمان نیازمند میشتابند،
بســیجیان و گروههای جهادی هســتند که امواج تعاون آنان در

جای جای این کشور پیچیده است .سردار سالمیبا اشاره به اینکه
بســیج هیچگاه مشق عقبنشینی نکرده است ،اظهار کرد :بسیج
همواره رو به جلو حرکت کرده و در آینده نیز از شما به نیکویی و
با عزت و سربلندی یاد خواهند کرد.
وی بــا بیان اینکه تا پیروزی راه زیادی باقی نمانده اســت،
یادآور شــد :برای رســیدن به موفقیت باید حول محور ولیفقیه
بایســتیم و تجربه ما و وعده ســنت و جاری الهی این است که
باید قوی باشیم تا به پیروزی برسیم و هر ملتی تسلیم شد ،ذلیل
میشود.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی با بیان اینکه
دشــمن در حال زوال است ،گفت :بســیج جبهه وسیع گشوده
و دشــمن را در جبهههای مختلف دنبــال میکند .صحنههای
خطرناک تمام شــده اگرچه صحنههای ســخت وجود دارد ولی
خطرناک نیست چرا که شما بسیجیان قوی شدهاید.

مجموعه «طعم شــیرین خدا» به قلم حجتاالسالم محسن عباسی ولدی در
منزل پدر شهید مدافع حرم جواد محمدی رونمایی شد.
مجموعه «طعم شــیرین خدا» بنا دارد با تکیه بر آیات نورانی قرآن و کلمات
آسمانی اهلبیت علیهمالســام ،پنجرهای نو از خداشناسی را به روی نسل نو باز
کند .در راستای همین دغدغه ،موضوع اصلی کتاب هفتم ،مسئله شکر و نقش آن
درتربیت انســان و آرامش اوست .کتاب اول این مجموعه «من با خدای کوچکم
قهرم» نام دارد .این کتاب در کمتر از سه سال ،به چاپ دهم رسیده است.
رونمایی این مجموعه در منزل پدر شــهید مدافع حــرم ،جواد محمدی ،از
شهدای شــهر درچه اصفهان برگزار شد .حدود ششــصد جوان و نوجوان در این
شهر ،به ه ّمت روحانی جوان ،حجتاالسالم مهرابی ،حلقههای طعم شیرینخوانی
به راه انداخته و مادر شــهید جواد محمدی نیز سرگروه یکی از همین حلقههای
مطالعاتی است؛ از همین رو ،درچه و منزل پدر شهید محمدی ،برای رونمایی این
کتاب انتخاب شد.

لغو اکران فیلم «منصور» در نماز جمعه تهران

اکران فیلم سینمایی «منصور» در مراسم نماز جمعه لغو شد.
ســازمان هنری رســانهای اوج ضمن تقدیر از ستاد نماز جمعه تهران بهدلیل
دغدغهمندی و رویکرد حمایت از آثار فرهنگی ،به درخواست سینماداران و با توجه
به استمرار اســتقبال مخاطبان از فیلم سینمایی «منصور» در سینماهای کشور،
نمایش این فیلم در نماز جمعه تهران را لغو و به بعد از زمان اکران سینمایی فیلم
موکول میکند .فیلم ســینمایی منصور با گذشت دو هفته از اکران ،به فروش یک
میلیاردی در سینماها رسید.

هاشم میرزاخانی
مدیرعامل مؤسسه سینماشهر شد

طی حکمیاز ســوی محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
رئیس ســازمان سینمایی ،هاشــم میرزاخانی به سمت مدیرعامل موسسه سینما
شهر منصوب شد.
در این حکم خطاب به میرزاخانی آمده اســت :حمایت از استانداردســازی و
ارتقای فناوری تجهیزات سمعی و بصری سالنهای سینما و نمایش و روزآمدسازی
آنها ،حمایت از ارتقای فنی تولیدات ســینمایی ،تالش برای ساخت سینماهای
جدید و بازســازی ســینماها ،توجه به عدالت فرهنگی و رویکردهای حمایتی در
اســتانها و مناطق محروم ،کمک به راهبری مدیریت توســعه زیرســاختهای
سینمایی ،اقدام به حمایت ،مساعدت و تالش در راستای اهداف موسسه به منظور
ایجاد ،احیا و اســتمرار فعالیت صنعت سینمایی کشور بهویژه ،در حوزه ساخت و
احداث ســالنهای جدید نمایش و ســینماها و ...از جمله مهمترین مأموریت این
موسسه در دوره جدید است.

ادامه فیلمبرداری «سلمان فارسی» در قشم

فیلمبــرداری بخشهای جدید ســریال «ســلمان فارســی» محصول مرکز
سیمافیلم به کارگردانی داوود میرباقری و تهیهکنندگی حسین طاهری در جزیره
قشم آغاز شد .با پایان فیلمبرداری بخش دیرهای فصل بیزانس در جلفا و شاهرود،
فیلمبــرداری بخشهای دیگری از این فصل در جزیره قشــم آغاز خواهد شــد.
بدینترتیب کاروان سریال سلمان فارســی که اواخر سال  1398در جزیره قشم،
بخشهای لخمیهای فصل بیزانس را فیلمبرداری کرده بودند با بازگشــت به این
جزیره ،بخشهای دیگری از فصل بیزانس را به تصویر خواهند کشید.
در زمان فیلمبرداری ســریال در جلفا و شــاهرود ،دکورهای مربوط به جزیره
قشم آماده شده تا گروه بعد از استراحتی کوتاه ،راهی این جزیره شوند.
همزمــان ،بهمــوازات فیلمبرداری در جلفا و ســاخت تجهیزات در شــهرک
ســینمایی غزالی ،ساخت برخی دکورها در منطقه آبســرد دماوند و شهرکهای
سینمایی دفاع مقدس ،غزالی و نور نیز آغاز شده است.
تمامی مراحل کار با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و تحت نظارت مرکز
بهداشت و درمان صداوسیما انجام میگیرد.
سریال سلمان فارسی که به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسالم میپردازد،
ســه فصل دوران ایران ساســانی ،امپراتوری بیزانس و حجاز صدر اسالم را روایت
میکند .سریال سلمان فارسی به سفارش مرکز سیما فیلم و توسط موسسه زالل
فیلم ساخته میشود و تاکنون حدود  80درصد از فصل بیزانس که  10قسمت از
کل سریال را شامل میشود ،فیلمبرداری شده است.

پوزش و تصحیح

طی گفتوگوی منتشر شده در صفحه  8روزنامه کیهان مورخ
 29آبان  1400به مناســبت ســالگرد درگذشت ســردار ابراهیم
حاجیمحمدزاده؛ نام برادر گرامیمان آقای بهاءالدین شیخاالسالمی
در کنار فردی همچون عمادالدین باقی آمده بود و اینطور به ذهن
مخاطبان القا میشد که ایشان نیز دارای مواضع افراطی و ناصواب
علیه جمهوری اســامی است .بدینوســیله ضمن پوزش از آقای
شیخاالســامی که در کنار مرحوم محمدزاده یکی از پیشکسوتان
دفتر سیاسی سپاه بودند و خدمات ارزندهای ارائه دادهاند؛ عبارت یاد
شده را اصالح میکنیم .در واقع مراد گوینده صرفا انتقال ایشان به
همراه افرادی دیگر از دفتر سیاسی به وزارت کشور بود و نه همسویی
سیاسی و فکری با افراد تندروی یاد شده.

