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چهارشنبه  ۲۱شهریور ۱۳۹۷
 ۲محرم  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۰۰

اخبار كشور
هشدار سرلشکر باقری به تروریستها:

در پرتو وحی
نادیده گرفتن نشانههای اهل یقین
و بهانههایی برای کفر ورزیدن

«افراد ناآگاه گفتند :چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟!
و یا چرا آیه و نشــانهای برای خود ما نمیآید؟!
پیشینیان آنها نیز ،همینگونه سخن میگفتند،
دلها و افکارشان مشابه یکدیگر است ،ولی ما(به
اندازه کافی) آیات و نشانهها را برای اهل یقین(و
حقیقتجویان) روشن ساختهایم».
بقره118 -

ارسال  2هزار دست جهیزیه اهدایی رهبری
به مناطق محروم

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از ارسال دو هزار دست
جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به مناطق محروم  ۳۱استان
کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،محمد مخبر دیروز در حاشیه ارسال جهیزیه اهدایی
مقام معظم رهبری به مناطق محروم شهریار ،در جمع خبرنگاران گفت:
جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به مناطق محروم  ۳۱استان کشور
ارسال میشود.
وی افزود :استانی که در این طرح استثنا شده باشد ،نداریم.
وی اضافــه کرد :در این جهیزیه  ۱۴تکه شــامل قالی ،ماشــین
لباسشویی ،یخچال ،تلویزیون ،ظروف و تمام مواردی که نیاز اولیه راه
افتادن یک زندگی است ،تهیه شده و در حال ارسال است.
مخبر اضافه کرد :در این طرح دو هزار دست جهیزیه ساماندهی
شده که دیروز  ۳۰۰جهیزیه اولیه ارسال شد و مابقی نیز طی روزهای
آینده ارسال خواهد شد.
وی گفت :هفته آینده نیز ارســال  ۱۰۰هزار بسته لوازم تحریر به
مناطق محروم داریم و در مهرماه نیز  ۱۵۰مدرسه در مناطق محروم
سراسر کشور افتتاح میشود.

آخرین قسط پاداش فرهنگیان
پرداخت میشود

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت :آخرین قسط سال 96
پاداش پایان خدمات فرهنگیان و بازنشستگان بر اساس اعالم
معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی این وزارتخانه ،تا پایان
شهریور ماه جاری پرداخت میشود.
منصور مجاوری دیروز در حاشیه آیین معارفه سرپرست اداره کل
آموزش و پرورش خراسان شمالی در بجنورد به ایرنا اظهار داشت :با
پرداخت این قســط بابت پاداش پایان خدمت فرهنگیان ،همه بدهی
تا سال  96تسویه میشود.
وی خاطرنشان کرد 12 :هزار میلیارد ریال در ماه جاری به حساب
بازنشستگان بابت پاداش واریز میشود.
وی درباره دریافت شــهریه ثبتنام از دانشآموزان گفت :مدارس
دولتی به هیچ عنوان نباید به هنگام ثبتنام شهریه و پولی دریافت کنند.
وی افــزود :رویکرد آموزش و پرورش در دریافت کمک هزینهها،
کسب درآمد نیست و وجوهی که طی سال دریافت میشود ،به عنوان
هزینههای فوق برنامه است که برای تقویت و ارتقای آموزشی توسط
خانوادهها پرداخت میشود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :این وزارتخانه برای
شفافسازی و اطالعرسانی ،هرگونه پرداخت وجوه به مدارس در سامانه
مربوط ثبت و ضبط میشود.
مجاوری افزود :رســالت آموزش و پرورش ،آموزش رایگان اســت
اما در مواردی که فعالیتهای بیشــتری انجام میشود ،هزینههایی از
خانوادهها دریافت میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه این مبالغ ،درآمد محســوب نمیشود گفت:
مدیران مدارس به هنگام ثبتنام حق ندارند از دانشآموز وجوه دریافت
کنند .مجاوری درباره کمبود معلم در مدارس ســطح کشــور گفت:
خوشــبختانه کالسها برای اول مهرماه ،آماده است بر اساس تدابیر
انجام شده ،با استفاده از نیروی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و
نیروهای حقالتدریسی کمبودها جبران میشود.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش بااشاره به اینکه  600هزار کالس
درس در سطح کشور برای اول مهر آماده میشود افزود :کمبود فضای
آموزشی به گونهای نیست که جای نگرانی داشته باشد.

رتبه دوم کنکور گروه ریاضی:

پیشنهاد  ۱۰سکهای یک مؤسسه کنکور
برای تبلیغات را رد کردم

رتبه دوم گروه ریاضی آزمون سراسری امسال ،با بیان اینکه
پیشنهاد  ۱۰سکه برای تبلیغات فقط یک برنامه مؤسسه کنکوری را
داشتم ،گفت :نمیخواستم دروغ بگویم که کسی گمراه شود.
ســید محمدصادق کشاورزی ،رتبه دوم گروه علوم ریاضی که در انتخاب
رشته کنکور ،مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کرده است،
درخصوص چگونه درس خواندنش برای کنکور به فارس گفت :بر اساس برنامه
مشاور مدرسه و طبق نظر معلمانم درس خواندم؛ اواخر سال  14ساعت در روز
درس میخواندم اما اوایلش  3تا  8ساعت در روز درس میخواندم.
کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا در کالسهای کنکور مؤسسات آموزشی
نیز شرکت کرده است ،اظهارداشت :حتی یک جلسه هم از کالسهای کنکور
استفاده نکردم.
وی درباره اینکه وقتی نتایج کنکور اعالم میشود برخی از برترها میگویند
از هیچ کالسی استفاده نکردیم اما چند وقت بعد در تبلیغات مؤسسات دیده
میشوند ،گفت:بعد از کنکور دغدغهها تغییر میکند و پول هم جزو دغدغهها
میآید حتی به خود من هم پیشنهاد شد و پیشنهاد  10سکه برای یک برنامه
داشتم ،البته چند برنامه دیگر هم بود ولی نمیخواستم دروغ بگویم که کسی
گمراه شود .البته قصد خراب کردن کسی را ندارم.
ً
نفر دوم کنکور ریاضی درباره تدریس تضمینی ،اظهارداشت :قطعا دروغ
است چون نمیشود نمره را تضمین کرد.
کشاورزی با انتقاد از کتابهای ریاضی دبیرستان ،افزود :کتابهای زمان
ما آشــفته بود .از یک مطلب بخش کوچکی آوردند و خود دانشآموز و معلم
باید پیگیری کند .بیشتر با آشفتگی آن مشکل داشتم.
وی درباره میزان مطالعهاش خارج از کتاب درسی گفت :خواندنم فقط از
کتاب بود و مابقی آن از تست سؤاالت کنکورهای سراسری استفاده میکردم.

پرونده رانت  7هزار میلیاردی شرکت
عمران کرمان به مجلس رسید

رئیسکمیســیون عمران مجلس از بررسی پرونده رانت  ۷هزار
میلیاردی شرکت عمران کرمان در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیسکمیسیون عمران مجلس از بررسی پرونده
رانت  ۷هزار میلیاردی شــرکت عمران کرمان در کمیسیون عمران مجلس
خبر داد و گفت :پس از تعطیالت مجلس بررســی این پرونده در دستور کار
کمیسیون قرار خواهد گرفت .به گزارش مهر ،نماینده مردم جهرم در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :در صورتی که این شرکت برای فعالیتهای عمرانی
وامی دریافت کرده اســت باید در همان حوزه به مصرف برساند و استفاده از
این وام برای پروژههای دیگراشکال شرعی و قانونی دارد.
رئیسکمیســیون عمران مجلس گفت :این شرکت در صورتی که برای
اجرای پروژه خاصی وام دریافت کرده اســت بایــد در همان پروژه اعتبارات
بانکی را هزینه کند.

نیروهای مسلح ما صبر نمیکنند
تا نا امنی به داخل خانههای مردم بیاید

رئیسستاد کل نیروهای مسلح بااشاره به
حمله موشکی سپاه به مقر تروریستها در شمال
عراق ،گفت :توطئهافکنیهای دشمنان ادامه پیدا
کند ،نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران
ساکت نمینشینند.
سرلشــکر محمد باقری در آیین دانشآموختگی
دانشــجویان انتظامی دانشگاه امین با اشاره به حمله
موشکی ســپاه به مقر تروریســتها در شمال عراق
اظهار داشــت :اتفاقی کــه در روزهای اخیر با قدرت
تمــام در منطقه محقق شــد ،اتفــاق کوچکی نبود.
نمایش توان موشــکی بخش کوچکــی از این اتفاق
بــزرگ بود .بخش بزرگتر این جریان ،نمایش قدرت
تدبیر ،قدرت اطالعاتی ،قدرت طراحی و هماهنگی و
قدرت فرماندهــی و ارتباط و در نهایت بیانگر قدرت
تمامکننده موشکی بود که چنین حادثه بزرگی را رقم
زد.
وی افــزود :در اینجا اعــام میکنیم که چنانچه
چنین توطئهافکنیهایی ادامه پیدا کند ،نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران ساکت نمینشینند.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد :ما صبر میکنیم،
اتمام حجت میکنیم ،پیغام و تذکر هم میدهیم؛ اما
اگر توطئهها ادامه پیدا کند ،چارهای جز برخورد نیست؛
چرا که بر اساس منشور ملل متحد ،این حق طبیعی هر
ملت و کشوری است که در برابر دشمن از خود دفاع
کند .ما صبر نمیکنیم که ناامنی به داخل خانههای
مردم ما بیایــد و یا به کارخانهها و مراکز جمعیتی و
توســعهای ما راه پیدا کند .ما دارای نیروهای مسلح

و نظامی فعال هســتیم و با ریشــه توطئهها برخورد بدانند ،گفت :مردم باید با آســودگی در صورت بروز
مشــکل به نیروی انتظامی مراجعه کنند اما خاطیان
میکنیم.
وی افزود :در این مراسم افرادی مفتخر به دریافت و بدخواهان این نیرو را واحد قاهره حکومت دانســته
درجــه میشــوند و کار خدمت به کشــور و مردم را و از آن حســاب ببرند و بدانند در صورت بروز جرم با
آن مقابله میکنند.
تجربه میکنند.
سرلشــکر باقری بیان داشــت :در این ایام کشور
سرلشــکر باقری ادامه داد :خدمت به کشوری که
مفتخر به طی مسیر اهلل است ،خدمتی مقدس است و مواجه با جنگ بزرگ روانی و اقتصادی اســت که در
این حکومت نتیجه حرکت علما و صلحایی است که این نبرد هم نیروهای مسلح و انتظامی وظیفه مهمی
قرنها با ظلم جنگیدهاند و چهلمین ســال این نظام دارند و مســئولیت دفاع از مرزهای بیرونی کشــور با
نیروهای مســلح اســت و نیروی انتظامی مسئولیت
مقدس را گرامی میداریم.
وی با بیان اینکه مردم باید این نیرو را ملجأ خود برقراری امنیت در کشور را دارد که مقدمه هر فعالیت
رئیسمجلس:

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ،این امنیت است.
عراق و اقلیم کردستان باید تروریستها را
تحویل ایران دهند
سرلشــکر باقری همچنیــن در جمع خبرنگاران
گفت :آنها(تروریستهای تجزیهطلب) قول داده بودند
در ایران عملیات انجام ندهند اما از سال گذشته عهد
خود را به تحریک آمریکا و کشورهای منطقه شکستند
و عملیاتهایــی انجام دادند کــه قابل تحمل نبود و
چندین بار تذکر داده شد.
وی افزود :اقلیم کردســتان هم تالش کرد اما این
افراد با تحریک دیگران نافرمانی کردند و قابل تحمل
نبــود .االن هم عرض میکنم دولت عراق و حکومت
اقلیم کردستان نباید اجازه دهد مقرهایی ایجاد شود
که ناامنی اتفــاق بیفتد و در واقع باید آنها را تحویل
ایران دهند.
سرلشکر باقری گفت :اگر نمیتوانند تحویل دهند
از کشور اخراج کنند و اگر این اتفاقات ناامنساز اتفاق
بیفتد اتفاقی که مجرمین و فرماندهان مجرم را از بین
برد میتواند تکرار شود ،این حق دفاع از خود است و
نباید این ناامنیها تکرار شود.
رئیسســتاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این
پرسش که از نظر نظامی به اهداف تعیین شده رسیدید
یا نه ،گفت :کامال .بحمداهلل همانگونه که عرض کردم
دقت کار اطالعاتی ،و فرماندهی موشکی دقیق پیش
رفت و به همه اهداف رســیدیم ،اینکه از این فاصله
موشک به محل جلســه اصابت کند اتفاقی نیست و
قدرت ملت ایران است.

مشکالت اقتصادی و سیاسی با رواج فرهنگ قرآنی برطرف میشود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :امروز اگر
اقتصاد و سیاست کشور بخواهد درست شود باید
فرهنگ دینی مردم درست شود.
به گزارش تســنیم از استهبان ،علی الریجانی در
هفدهمین جشنواره ملی جبرئیل امین که به مناسبت
تجلیل از  260حافظ کل قرآن کریم موسســه قرآنی
فرهنگی بیتاالحزان حضرت زهرا (س) برگزار شــد،
اظهار داشــت :این یک حرکت فرهنگی ناب است و
کارهای بزرگ از جوانههای کوچک شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه کارهایی که بخشنامهای است زود
جواب نمیگیرد ،گفت :مملکتی که حامالن قرآن در
آن زیاد باشــد به هم ظلم نکرده و به هم بداخالقی و
ستم نمیکنند ،نگاهشان متعالی میشود.
الریجانی تصریح کرد :جامعهای که اهل قرآن باشد
همسایگان خود را در مییابند و با وابستگان خود دیدار
کرده و با ادب و تواضع هســتند در مقابل گستاخان
سرتعظیم فرود نمیبرد.
وی خاطرنشان کرد :اگر فرهنگ که زیربنای همه
امور اســت تغییر کند بسیاری از مشکالت کشور نیز
تغییر میکند.
رئیسمجلس شورای اسالمی گفت :جریاناتی در
دنیا بهویژه توسط آمریکا ایجاد شده که فکر میکنند
میتوانند مردم ایران را با اعمال تحریم و افزایش فشارها
از انقالب جدا کنند که تصور آنهااشتباه است.
الریجانی ،در نشست شورای اداری شهرستان نی
ریز افزود :مردم حاکمیت را انتخاب کردند هرچند که
ممکن است گالیههایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه زمانی که توافق هستهای (برجام)
را پذیرفتیم برای کاهش فشار بر روی مردم بود ،گفت:
اکنون دشــمنان ملت با هدف مایوس کردن مردم به
دنبال افزایش فشارها علیه ملت ایران هستند.
رئیسمجلس اظهار داشت :هدف دشمن این است
که با اقدامات خود اســتقالل و امنیت کشور را از بین
ببرد و به عنوان نمونه ،در شمال غرب و جنوب شرق
ایران تمامی گروهکها را مســلح کردند اما به دلیل
حضور سپاه نمیتوانند اقدامی داشته باشند.
وی ادامه داد :دشمنان برای برهم زدن امنیت ایران
گروهکها را تجهیــز میکنند اما این ملت یک ملت

پرچم حرم رضوی
به رنگ سیاه عزا درآمد
همزمان با آخرین غروب ماه ذیالحجه ،پرچم
گنبد حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و پوشش
ضریح آن حضرت طی مراسمی با عنوان «اذن
عزا» تغییر کرد و به رنگ سیاه عزای حسینی
درآمد.
همچنین به مناســبت فرا رســیدن ماه محرم و
صفر ،اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با هشت هزار
مترمربــع انواع پارچ هها و کتیب ههای منقش به نا مها،
ابیات و احادیث مربوط به حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
سیاهپوش شد .در مراسم اذن عزا  ،با حضور هیئتهای
مذهبــی و چهار هزار نفر از رزمنــدگان دوران دفاع
مقدس با پخشاشعار محتشم کاشانی در صحن انقالب
اسالمی حرم مطهر رضوی آغاز شد ،شالهای منقش
به عباراتی در وصف حضرت امام حسین(ع) از سوی
تولیت آســتان قدس رضوی به سرداران هشت سال
دفاع مقدس اهدا شد.
متولی آستان قدس رضوی گفت :اجتماع عظیم
ارادتمندان به ساحت حضرت امام حسین(ع) در جوار
مضجع نورانی حضرت امام رضا(ع) در آستانه ماه محرم،
نوید آغاز ایام پرشور و شعور حسینی است.
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی افزود :عاشورا
درســی برای همه بشریت است که چگونه زیستن و
چگونه مردن را به انســان میآموزد و پیام مقاومت و
ایستادگی ،دشمن شناســی و دشمن ستیزی برای
مردم دارد.وی اظهار داشت :پیامهای عاشورا برای همه
بشریت است و حضرت امام حسین(ع) میخواهد که
معروفها ،بایدها و پاکیها در جامعه گسترش یابد.
وی افزود :نقطه عطف تاریخ اسالم ،عاشوراست و
همه ائمه معصومین (ع) برای بقای عاشورا تالش و بر
فراموش نکردن آن تاکید کردهاند.
در این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت
و طهارت (ع) به عزاداری و مرثیه سرایی پرداختند.
نقارههای حرم مطهر رضوی نیز طی ماههای محرم
و صفر نواخته نخواهد شد.

مقتدر است ،ملت ایران در زمان جنگ نیز فشار زیادی
را تحمل کرد اما متحد بود اکنون نیز اینگونه است.
رئیسقــوه مقننه با اشــاره به اینکــه به یکدیگر
اطمینان داشــته باشــیم ،فضای ظن و گمان کشور
را تضعیــف میکند ،گفت :در شــرایط فعلی به دلیل
مشــکالت موجود فشار بر اقشار مختلف وجود دارد و
آبادانی یک کشــور ،رونق و رفع بیکاری آن به اجرای
تعدادی پروژه وابســته نیســت ،آبادانی زمانی ایجاد
میشود که اقتصاد در دست مردم و دولت تسهیلکننده
باشــد .وی اظهار داشت :زمانی که  90درصد بودجه
در زمینه بودجه جاری هزینه میشود بودجه عمرانی
کاهش پیــدا میکند ،ادارات مفصلــی داریم که این
موضوع مثبت نیست ،کشور باید با یک چهارم نیروی
انســانی موجود اداره شــود ،رقم بزرگی از هزینههای
کشور در بخش اجرایی هزینه میشود ،اقتصاد زمانی
زاینده و سازنده است که در دست مردم باشد و دولت
در محلهایی که بخش خصوصی نمیتواند حضور پیدا
کند کمککننده باشد و باید مقررات اضافه را از پیش
پای سرمایهگذاران برداریم.
رئیسقوه مقننه با بیــان اینکه حدود  600هزار
میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم
که دولت بــه تنهایی توان اتمام آنهــا را ندارد و این
پروژهها باید به بخش خصوصی سپرده شوند ،تصریح
کرد :نقدینگی اگر به ســمت آبادانی کشور سوق داده
شود مشکالت موجود به وجود نمیآیند.
الریجانی در مراسم تجلیل از خیرین حسینی(ع):
ایران در مقابل ترامپ یزیدی ایستادگی میکند
رئیسمجلس شورای اسالمی گفت :شرایط ما در

ایران متفاوت شده و زورگوییهای غربیها برای ایجاد
شکست در انقالب است ،اما آنهااشتباه میکنند و ملت
ایران در مقابل ترامپ یزیدی ایستادگی میکند.
علــی الریجانی در همایش تقدیــر از خادمین و
خیرین حســینی با بیان اینکه آفرین بر شما که برای
احیای شعائر حسینی همت کردهاید ،گفت :قیام و سیره
امام حسین(ع) مورد عجیبی است؛ اگر به اعمال روزهای
خاص بنگرید زیارت امام حسین(ع) در همه آنها آمده
است .رئیسقوه مقننه بااشاره به اینکه در ایام خاص که
خداوند توجه ویژه به بندگان دارد ،از آنها میخواهد که
به امام حسین(ع) تمسک کنند ،ادامه داد :ائمه اطهار(ع)
واسطه فیض هستند و مانند زنجیرههایی به هم پیوسته
واسطه فیض محسوب میشوند اما در مورد تمسک به
سر وجود دارد.
امام حسین(ع) در روزهای خاص یک ّ
به گزارش ایسنا ،وی خاطرنشان کرد :جامعهای که
به سرنوشت یکدیگر حساس باشند ،دارای استقامت
هستند و جوامعی که تعلقات عاطفی در آنها کم شده
باشد ،حتی برای تشکیل نیروی نظامی نیز مجبور به
گرفتن مزدور هســتند همانند اتفاقی که در آمریکا
رخ میدهد اما جامعهای که هم سرنوشتی و طریقی
مانند انقالب اسالمی داشته باشد و والیت فقیه رکن
آن باشد ،در مقابل طوفانها ایستادگی میکند ،شماها
میدانید که از ابتدای انقالب چه فراز و فرودهایی در
این مسیر قرار دادهاند اما چون جامعه اهل والیت بود
و همپیمانــی در درون و راه آنها وجود داشــت عامل
پیروزی آنها شد ،در جنگ همه افراد درگیر جنگ بودند
و این موضوع نشاندهنده این بود که با همه هستی،
انقالب و مســیر استقالل آن را قبول دارند .الریجانی

افزود :این انقالب ثمره حرکت امام حسین(ع) است و
این حرکت باعث حیات داشتن جامعه ما است و باید
قدر محرم را دانست.
رئیسمجلس شورای اسالمی تصریح کرد :شرایط
ما در ایران متفاوت شده و زورگوییهای غربیها برای
ایجاد شکست در انقالب است ،اما آنهااشتباه میکنند
و ملت ایران در مقابل ترامپ یزیدی ایستادگی میکند.
وی گفت :در این شرایط باید تدبیر کنیم که به معیشت
مردم توجه خاص شــود و جلوی عربدهکشی آمریکا
بایستیم ،مســئله آنها انرژی هستهای نیست بلکه به
زانو درآوردن ماست اما تفکر شیعه ،تفکر استقامت و
ایستادگی است.
الریجانی بااشاره به اینکه در این دوره باید همگان
تالش بیشتری داشته باشند و همه افرادی که اختالف
نظر دارند باید بدانند که امروز ،روز اختالف نظر نیست
و باید بر روی اصــل والیت ،تفکر امام خمینی(ره) و
مقام معظم رهبری ایســتادگی کنند ،ادامه داد :برای
آبادانی و استقامت ایران روی اصول تمرکز کنیم ،اینجا
بحث ایران ،انقالب اســامی و میراث حسینی مطرح
است ،آنها با حرکت ریشهای تشیع مشکل دارند و نظر
آنها این اســت که ایران در دست آنها باشد ،فشار را
بر روی مردم میآورند و قصد دارند راه حســینی را از
آنها بگیرند .رئیسمجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :تالش ما در مجلس و دولت این اســت که دوره
فعلی با صالبت طی شود و تالش میکنیم فشارها را
بر اقتصاد کشور کاهش دهیم .در پایان این مراسم از
خیرین حسینی توسط رئیسمجلس شورای اسالمی
تجلیل به عمل آمد.

وداع شکوهمند مردم ساری با پیکر  2شهید مدافع حرم

پیکرهــای مطهر دو شــهید مدافع حرم
تازه تفحص شــده مازندران روز دوشنبه وارد
زادگاهشان مازندران شد.
به گزارش تسنیم این شــهیدان در بدو ورود در
استان مورد استقبال رزمندگان لشکر ویژه  25کربال

قرار گرفتند و مراسم وداع با سردار شهید سید جالل
حبیباهللپور و سیدسجاد خلیلی در محوطه مسجد
لشکر  25کربال با حضور فرماندهان و همرزمان شهدا
برگزار شد.
در این مراسم معنوی همرزمان شهدا به سینهزنی

پرداخته و حجتاالســام انگیسه به ایراد سخنرانی
پرداخت.
مراسم اســتانی وداع با این دو شهید مدافع حرم
همزمان با اول محرمالحرام در حسینیه عاشقان کربالی
ساری برگزار شد.

رئیسشورای هیئتهای مذهبی کشور بااشاره
به برنامههای ماه محرم در کشــور گفت :همایش
شیرخوارگان حسینی روز جمعه چهارم محرم در پنج
هزار نقطه استانها و  ۴۱کشور جهان برگزار میشود.
نوشــاد نوشــادی در گفتوگو با تسنیم در بوشهر از
شناسنامهدار شــدن هیئتهای مذهبی خبر داد و بیان

کرد :این نهاد مذهبی به عنوان دانشگاه پرورش و تربیت
مدافعان حرم است و هیئتها برای محفل ترویج شعائر
مذهبی و دفاع از امامت و والیت برنامهریزی میکنند.
نوشادی ،خاطرنشان کرد :همایش میثاق عاشوراییان،
شیرخوارگان حســینی و نماز ظهر عاشورا از برنامههای
تدوین شده در دهه نخست ماه محرم است .رئیسشورای

هیئتهای مذهبی کشور تصریح کرد :هیئتهای عزاداری
باید در آیینهای عزاداری ســرور و ســاالر شهیدان امام
حســین(ع) از هرگونه خرافهگویی پرهیز و پرمحتوا این
مراسم را برگزار کنند.
وی بــا بیان اینکه این همایش بــا حضور کودکان با
لباس یک دســت سبز و سربندهای ائمه اطهار(ع) همراه
با مادران عاشورایی برگزار میشود خاطرنشان کرد :انتقال
پیام عاشورا از طریق کوچکترین سرباز امام حسین(ع)،
حضــرت علیاصغر(ع) از اهداف مهــم برگزاری همایش
شیرخوارگان حسینی در نقاط مختلف ایران و جهان است.
وی تصریــح کرد :موکبها و ایســتگاههای صلواتی
متعددی در سطح کشور در ایام ماه محرم ایجاد میشود
که ســاماندهی آنها برای ارائــه خدماتدهی بهتر مورد
توجه است.
نوشادی بیان کرد :هیئتهای مذهبی ضمن رعایت
بهداشت در همه زمینهها به ویژه در تهیه و توزیع نذورات
در راســتای حفظ نظم و امنیت مراسم و برنامههای ایام
محرم ،با نیروی انتظامی ،بســیج و دستگاههای امنیتی
همکاری میکنند.

برگزاری همایش شیرخوارگان در  ۴۱کشور

رادیو محرم در قم آغاز به کار کرد

رادیو محرم طی مراسمی با حضور آیتاهلل مکارم
شیرازی ،آیتاهلل سعیدی و حجتاالسالم والمسلمین
ذوالنوری در شهر مقدس قم آغاز به کار کرد.
به گزارش فارس ،در ابتدای این مراسم مجتبی تونهای
مدیر رادیو معارف با اشــاره به اینکه ماه محرم ســرمایه
شیعه است ،اظهار کرد :نویسندگان ،خطبا ،شاعران و همه
فرهیختگان و نخبگان باید برای ترویج فرهنگ عاشورا ترویج
کنند و سهم رسانه ملی در این میان از همه بیشتر است.
وی با بیان اینکه چهار دهه از انقالب اســامی ایران
میگــذرد ،اضافه کرد :طی این ســالها فرهنگ محرم و
عزاداری در ایران اســامی پررنگتر شده اما از آسیبها

و شــبهات دشــمنان نیز دور نبوده است به همین علت
رادیو محرم برای پاسخ به بخشی از نیازهای دینی جامعه
راهاندازی شده است تا به صورت  24ساعته از هماکنون تا
پایان ماه محرم به برنامهها و موضوعهای مرتبط با محرم
بپردازد .تونهای خاطرنشــان کرد :رادیو محرم با استفاده
از ظرفیت علما و کارشناســان دینی طی ماه محرمالحرام
بــرای ارائه محتویات دینی مورد نیاز جامعه تالش خود را
خواهد داشت.
همچنین ،در این مراسم آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی
از مراجع تقلید جهان شیعه و حمیدرضا شاهآبادی معاون
صدای رسانه ملی به ایراد سخن پرداختند.

هدیه به خوانندگان
حضرت امام خمینی(ره):
مبادا از حرفهای خارجیها بترسیم و در پیادهکردن احکام خدا
سستی کنیم.

اخبار ادبی و هنری
انتشار جزوات افکار
و اندیشههای رهبر معظم انقالب در عراق

جزوات افکار و اندیشــ ه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به همت رایزنی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بغداد منتشر شد.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و بنابر ضرورت آشنایی عموم مردم به ویژه
نســل جوان با افکار و اندیشــههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،جزوات
مختلفی از بیانات معظمله به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی ایران در
بغداد چاپ و منتشر شد.
این جزوات در قالب هشت عنوان مجزا برای بهرهبرداری دانشجویان ،طالب
حوزه و سایر اقشار مختلف تألیف و چاپ شده است.

گوهر خیراندیش هم به خاطر حمایت از روحانی
از مردم عذرخواهی کرد

بازیگر ســینما و تلویزیون بــه خاطر دعوت مردم به رأی دادن به حســن
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از مردم عذرخواهی کرد.
گوهر خیراندیش در بخشــی از گفت وگو با یک برنامه اینترنتی گفت :من
قبال هم از همه مردم عذر خواستم ،قبال هم با مردم صحبت کردم که من طبق
همان چیزهایی که اعتقاد داشتم ،فکر میکردم که هر آدمی باید برای سرنوشت
کشــورش تصمیم بگیرد و رای بدهد .من فکر میکردم جناب آقای روحانی به
وعدههایی که دادهاند ،وعدههای قشنگ و زیبا] ،عمل میکنند[ و بنده هم به آن
وعدهها رای دادم .وی تصریح کرد :چه میدانســتم که نه تنها به وعدههایشان
عمل نمیکنند ،بلکه در کشورمان میتوانیم کسانی را داشته باشیم که مال مردم
را بدزدند و از کشور خارج بشوند.

فیلمسازی که با بودجه دولتی کار میکند اما
زیر بار اصالح فیلمش نمیرود!

رئیسسازمان سینمایی از فیلمسازی که با بودجه عمومی و دولتی فیلمی را
ساخته اما تن به اصالحات وارده به این فیلم نمیدهد انتقاد کرد.
محمدمهدی حیدریان در گفت وگو با ایران گفت :اینکه فیلمی بســازی و
هیچگونه زیر بار اصالحات نروی هم عجیب است .کیانوش عیاری از شخصیتهای
با ذوق و کاردان در حوزه کارگردانی است اما اصالحیهای که به فیلم ایشان وارد
شده طبق تشخیص شورا ســبب آزار روحیه مردم میشود .کشتن یک نفر آن
هم با ضربه ســنگ و اصرار بر نشان دادن آن با پخش صدای شکستن جمجمه
ن تفکر که اصالح نمیکنم و پخش
در همه جای دنیا مشمول قواعد میشود .ای 
نمیکنم بخشــیاش بههمان نظام تهیهکنندگی برمیگردد و اینکه سرمایه این
فیلم از کجا آمده است؟! اگر سرمایه مال خودمان باشد تعاملمان بیشتر میشود.
حتی با همین شــرایط این فیلم اجازه اکــران در گروه هنر و تجربه را هم دارد.
گاهی تلقی عجیب و غریبی از واژه اصالحیه میشود .اص ًال از این خبرها نیست.
بسیاری از این فیلمها موارد اینچنینی دارند .در بررسی فیلمها ،هم نگاه فرهنگی
مالک اســت و هم تبدیل موضوع به تصویر مطرح است .ممکن است در تبدیل
یک مفهوم به تصویر به گونهای عمل کرده باشــیم که با توجه به شرایط جامعه
دچار کج فهمیشــود .اتفاقاتی در جامعه و شهر میافتد که ممکن است نمایش
فیلــم به آن التهابات دامن بزند ،نه اینکه نمایش فیلم جامعه را به هم بریزد اما
در همان شرایط سوء برداشتها از فیلم بیشتر از شرایط عادی میشود .بههمین
خاطر برای پیشگیری از سوءتعبیر و تفاهم ،امکان نمایش آن اثر در شرایط خاص
وجود ندارد و با گذر زمان نمایش آن بالمانع میشود .در سالهای اخیر مشابه آن
را داشتهایم .یک فیلم چندین سال در توقیف بوده و بعد بدون هیچ سوءتفاهم و
ایجاد حاشیه اکران شده است .ما باید تالش کنیم این مفاهمه با کارگردان را در
زمان تولید و قبل از آن داشته باشیم.

مجروح شدن خبرنگار شبکه العالم در نوار غزه

خبرنــگار و تصويربردار شــبكه العالم بر اثر درگيري هــاي نظاميان رژيم
صهيونيستي با مردم غزه و تصادف خودروي گروه اعزامي زخمي شدند.
اسراء البحيصي خبرنگار العالم حين تيراندازي گسترده نظاميان صهيونيستي
به طرف مردم غزه از ناحيه دست مجروح شد.
اســراء البحيصي خبرنگار شــبكه العالم و تصويربردار شــبكه به نام عطيه
حجازي روز گذشته براي ثبت درگيري هاي نظاميان رژيم صهيونيستي با مردم
غــزه در منطقه حضور يافته بود كه براثر حادثه اي كه براي خودروي آنان افتاد
زخمي شــدند .اســراء البحيصي،درباره جزئيات اين حادثه گفت :نظاميان رژيم
صهيونيستي به طرف فلسطينياني كه منتظر رسيدن كشتي شكستن محاصره
غزه بودند،تيراندازي كردند و هجوم مردم از يك سو و تيراندازي صهيونيستها
از سوي ديگر باعث شد حادثه اي براي خودروي ما پيش آيد.
قايق هاي جنگي صهيونيســتي همچنان به طرف كاروان دريايي شكستن
محاصره غزه ،گلوله و گازاشك آور شليك مي كنند و مانع ورود آنان به ساحل غزه
مي شوند .هفتمين كاروان دريايي شكستن محاصره غزه شامل  55قايق است.

نمایشهایی به پنج زبان
در راهپیمایی عظیم اربعین اجرا میشود

سومین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان»
 28مهر تا هشــتم آبا ن سال جاری همزمان با پیادهروی عظیم اربعین حسینی
برگزار میشود.
برنامههای سومین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت
راهیــان» با حضور کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری و
محراب محمدزاده دبیر هنری این دوره از همایش تشریح شد.
وی با اشــاره به تصمیمات ویژه برای برگزاری این دوره از همایش افزود :در
نظر داریم تا با اجرای نمایشهای سومین همایش بینالمللی تئاتر اربعین به پنج
زبان گوناگون میزبان زوار پیادهروی ایام اربعین باشیم .زبانهای فارسی ،عربی،
اردو ،ترکی و انگلیسی در دستور کار برگزاری این دوره از همایش تئاتر مردمی
اربعین قرار دارد .ســال گذشــته ما تنها به دو زبان فارسی و عربی نمایش اجرا
کردیم .اما امســال با توجه به طیف وسیع زوار از کشورهای مختلف با زبانها و
گویشهای گوناگون تصمیم گرفتیم تا در فراخوان این رویداد زبانهایی عالوهبر
عربی و فارسی را نیز وارد کنیم.
زارعی درباره موضوعات مورد نظر مرکز در برپایی این همایش گفت :روایتها
و داســتانهای تاریخی و معاصر در رابطه با پیــادهروی اربعین ،وقایع تاریخی
مربوط به محرمالحرام  ۶۱هجری ،شــخصیت امام حسین(ع) و یاران باوفایش،
قیام عاشــورا و مدافعان حرم و فرهنگ عاشورا و انقالب اسالمی موضوعات مورد
نظر ما برای آثار انتخاب شده در این دوره است .همچنین قالبهای اجرایی باید
موکبی یا همان مسجدی ،خیابانی ،تعزیه ،نقالی ،پردهخوانی و مقتلخوانی باشد.
وی افزود :سال گذشته  120هنرمند را در قالب  12گروه نمایشی به عراق
و مسیر پیادهروی اعزام کردیم .امسال نیز میخواهیم با گسترش اجراهای خود
ایــن تعداد را به  150نفر افزایش دهیم .در اعزام این هنرمندان به عراق کمیته
فرهنگــی اربعین نیز قول همکاری به ما داده اســت .زارعی با تاکید بر مردمی
بودن این همایش گفت :اسکان هنرمندان اعزامی به عراق برای سومین همایش
بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین کامال مردمی و نذر فرهنگی است.
محراب محمدزاده ،دبیر هنری ســومین همایــش بینالمللی تئاتر مردمی
پیادهروی اربعین نیز گفت :نمایشهایی که برای اجرا به عراق اعزام میشوند در
نجف ،مسیر پیادهروی و کربال اجرا خواهند داشت .زبان آثار حاضر در این بخش
فارسی ،عربی ،ترکی ،انگلیسی و اردو است.
وی درباره مهلت ارســال آثار و اعالم نتایج گفت :دبیرخانه سومین همایش
بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین تا پنج مهر ســال جاری آماده دریافت
فیلم آثار داوطلبان شرکت در این رویداد است .همچنین نتایج پذیرفت ه شدگان
تا  10مهر اعالم خواهد شد.

دیدار حاتمیکیا با فرمانده حشدالشعبی عراق

کارگردان فیلم ســینمایی «به وقت شام» با فرمانده حشدالشعبی در عراق
دیدار کرد.
به گزارش فارس ،ابراهیم حاتمیکیا کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام»
چندی پیش با حضور در کشور سوریه و عراق ،همراه با گروههای مختلف مردم
و رزمندگان مقاومت سوریه و عراق به تماشای این فیلم نشست.
او همچنین با «ابومهدی مهندس» فرمانده حشدالشــعبی عراق دیدار و به
تماشای فیلم سینمایی «به وقت شام» نشست.
فرمانده حشدالشــعبی عراق پس از تماشــای تازهترین ساخته حاتمیکیا،
گفت :فیلم ســینمایی «به وقت شــام» توانست تصویر درســت و مستندی از
وحشیگریها و فتنهافکنیهای داعش ارائه کند.
وی افزود :امیدوارم که ساخت فیلمهای ضد داعش و با محوریت مقاومت در
منطقه ،ادامه داشته باشد .در پایان این دیدار فرمانده حشدالشعبی عراق ،شهدای
مقاومت عراق را به ابراهیم حاتمیکیا معرفی کرد.

