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منبع : خبرگزاری فارس

همزمان با سوم خرداد سالروز عملیات افتخارآفرین بیت المقدس و فتح 
دانشجویان  آموختگی  دانش  مراسم  )دوشنبه(  امروز  صبح  خرمشهر، 
افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین)ع( با حضور حضرت 

آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار 
شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس را 

گرامی داشتند و از خداوند متعال، علّو درجات آنان را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در میدان 
از جمله جانبازان فداکار مدافع حرم و چند تن از خانواده های معظم 

شهیدان را مورد تفقد قرار دادند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان مهمی به تبیین 
تبعیت  و  »ایستادگی  معنای  به  کبیر«  اسالمی »جهاد  و  قرآنی  منطق 
نکردن از جبهه استکبار« و ابعاد و الزامات آن در نظام جمهوری اسالمی 
پرداختند و با اشاره به تالشها و برنامه ریزی های گسترده جبهه استکبار 
وظیفه ی  مهمترین  گفتند:  اسالمی،  نظام  هویت  تغییر  و  نفوذ  برای 
کنونی مراکز دانشگاهی و حوزوی، عناصر و جوانان مؤمن و انقالبی، 
و همچنین سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، »اقدام سنجیده و 
هوشمندانه برای تبیین و روشنگرِی ژرفا و عمق شعارهای انقالب« و 
»پرهیز از اقدامات سطحی«، »کادرسازی برای آینده«، و »تدوین علمی 
گذشته«  سال   ۳۸ طول  در  انقالب  شگفت انگیز  و  متراکم  تجربه های 

است.
امکان  عالم  قطب  والدت  ایام  تبریک  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
خرداد  سوم  گرامی داشت  همچنین  و  الزمان)عج(  صاحب  حضرت 
در  فراموش نشدنی  روزهای  از  یکی  را  روز  این  خرمشهر،  فتح  سالروز 
تاریخ انقالب و نماد قدرت الهی دانستند و افزودند: در مورد عملیات 
فراوانی  دفاع مقدس، جزییات  عملیاتهای  دیگر  و  آزادسازی خرمشهر 
وجود دارد که شاید بسیاری از مردم و به ویژه نسل جوان، از آنها مطلع 
این  به  بر همین اساس توصیه می شود که کتابهای مربوط  نباشند و 

عملیاتها، حتمًا مطالعه شوند.
به  خرمشهر  آزادسازی  عملیات  در  مهم  نکات  از  یکی  بیان  در  ایشان 
بزرگوار،  امام  اشاره و خاطرنشان کردند:  الهی  حمایت و دست قدرت 

آن مرِد خدا و حکیم الهِی واقعی، فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: در این منطق، هنگامی که همه تالشها 
و مجاهدتها انجام و همه توان به میدان آورده و در نهایت به خدا توکل 
شود، دست قدرت الهی همچون پشتوانه ای مستحکم به کمک خواهد 
آمد که نتیجه ی آن، آزادسازی خرمشهر در مقابل دشمنی است که از 

همه امکانات و تجهیزات برخوردار بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با این منطق، امکان آزادسازی همه 
دنیای تحت سلطه استکبار، امکان آزادسازی فلسطین، و امکان اینکه 

هیچ ملتی مستضعف نباشد، وجود دارد.

ایشان تأکید کردند: هر ملتی که دارای این منطق باشد و تمام تالش 
و مجاهدت خود را به کار گیرد و به خدا توکل کند، قطعًا مرعوب قدرت 

نظامی، مالی، تبلیغاتی و سیاسی قدرتها نخواهد شد.
 ۳۸ طول  در  استکبار  جبهه  ناموفق  تالش  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
ابزارها  از  استفاده  به رغم  اسالمی،  انقالب  برای شکست  گذشته  سال 
و  منطِق مجاهدت  از  پیروی  بارز  نمونه  را  آن  گوناگون،  توطئه های  و 
ایستادگی با توکل برخدا برشمردند و تأکید کردند: ملت ایران همچنان 
در صحنه است و جوانان بسیاری حاضرند که جان خود را در راه انقالب 
فداکنند و این، همان چیزی است که قدرت خدا را جلب خواهد کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نوع رویارویی در مقابل جبهه استکبار را 
»جنگ نامتقارن« خواندند و گفتند: در این جنگ نامتقارن، هر دو طرف 
توانایی ها و منابع قدرتی دارند که طرف مقابل، از آنها برخوردار نیست 
به  اعتماد  به قدرت خدا،  اعتماد و توکل  و منبع قدرت نظام اسالمی، 
پیروزی و اعتماد به قدرت اراده انسانهای مؤمن است. ایشان با تأکید 
بر اینکه جنگ نامتقارن، »جنگ اراده ها« است، خاطر نشان کردند: در 
میدان این جنگ، اراده هر یک از دو طرف سست شود، قطعًا شکست 
خواهد خورد، بنابراین باید مراقب بود تا تبلیغات و وسوسه های دشمن 

در اراده مستحکم ما خللی ایجاد نکند.
رهبر انقالب، این جنگ را فراتر از جنگ نظامی و نوعی »جهاد« دانستند 
و افزودند: امروز برای کشور ما احتمال وقوع جنگ نظامِی سنتی بسیار 
ضعیف است اما مسئله جهاد باقی است و این جهاد که منطقی قرآنی 
و اسالمی دارد، »جهاد کبیر« و به معنای »ایستادگی، مقاومت و پیروی 

نکردن از کفار و مشرکین« است.
اینکه جهاد کبیر در عرصه های  بر  تاکید  با  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری نیز تجلی و ظهور دارد، خاطر نشان 
کردند: در همه این عرصه ها، به جای تبعیت از جبهه کافران و مشرکان، 

باید از برنامه کاری اسالم و قرآن تبعیت کرد.
موضوع  را  استکبار  جبهه  و  اسالمی  جمهوری  امروز  مسئله  ایشان 
تالشهای  و  فشارها  ابزارها،  تمام  آنها  گفتند:  و  دانستند  »تبعیت« 
به کار  را  خود  خائن  عوامل  و  تبلیغاتی  و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی، 
گرفته اند تا نظام اسالمی را به زانو درآورند و وادار به تبعیت کنند، اما 
آنچه که موجب عصبانیت شدید استکبار از ملت ایران شده، آن است 
که مردم به خاطر مسلمان بودن حاضر به به تبعیت از استکبار نیستند. 
رهبر انقالب، طرح موضوعاتی همچون انرژی هسته ای، قدرت موشکی 
این  اصلی همه  علت  کردند:  تأکید  و  بهانه خواندند  را  بشر  و حقوق 
دشمنی ها و بهانه تراشی ها، تبعیت نکردن از استکبار است زیرا اگر ملت 
ایران حاضر به تبعیت بود، قطعًا با قدرت موشکی و انرژی هسته ای 

کنار می آمدند و هیچ گاه نامی از حقوق بشر نیز به میان نمی آوردند.
را  نکته  یک  موشکی  موضوع  درخصوص  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
متذکر شدند و تأکید کردند: اخیرًا درمورد توان موشکی ایران جنجال 
بسیاری به راه انداخته اند اما بدانند که این هیاهوها تأثیری نخواهد 

داشت و آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایشان در ادامه ی تبیین علت اصلی دشمنِی استکبار با نظام اسالمی 
خاطر نشان کردند: آمریکایی ها تالش زیادی می کنند تا علت اصلی این 
دشمنی را بر زبان نیاورند اما گاهی نیز در اظهارات شان این مسئله فاش 
می شود، همچنانکه چند روز پیش یک مسئول امریکایی بعد از تکرار 
»ایدئولوژی«  موضوع  به  ناخواسته  ایران،  ضّد  بر  همیشگی  اتهامات 
ایران  ملت  می شود  موجب  که  کرد  اشاره  اسالمی  تفکر  همان  یعنی 
زیر بار حرف زور جبهه کفر و استکبار نرود. رهبر انقالب، »ایستادگی«، 
»تبعیت نکردن از دشمن« و »حفظ هویت انقالبی و اسالمی« را عوامل 
اصلی اقتدار نظام اسالمی و ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند: 
آمریکا و دیگر قدرتها، از این موضوع به شدت ناراحت هستند و چاره ای 
هم ندارند و بر همین اساس تالش زیادی کردند که شاید بتوانند مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور را در حیطه قدرت خود درآورند اما 

نتوانستند و به توفیق الهی نخواهند توانست.
»پاسداری  سپاه،  اصلی  وظیفه  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
سپاه  برنامه های  سرلوحه  باید  کبیر  جهاد  بنابراین  است،  انقالب«  از 

پاسداران انقالب اسالمی باشد.
ایشان با اشاره به هجمه ها و تهمت های فراوانی که علیه سپاه مطرح 
می شود، گفتند: علت اصلی این عصبانیت ها، ایستادگی سپاه در مسیر 

انقالب و حفظ جهت گیری ها و روحیه انقالبی و اسالمی است.
مراسم  در  دانشجویان حاضر  و  جوانان کشور  به  انقالب خطاب  رهبر 
و شما هستید  است  به شما  متعلق  انقالب  آینده  کردند:  خاطرنشان 
که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، 
که  میدانی  در  بلکه  نظامی،  میدان جنگ  در  نه  البته  است؛  پیش  در 
ویرانی های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد اما 

از جنگ نظامی سخت تر است.
مختلف  ابعاد  تبیین  به  زاویه  همین  از  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
و  پرداختند  اجتماع  و  فرهنگ  اقتصاد،  عرصه های  در  کبیر«  »جهاد 
افزودند: »تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، بخش اقتصادی این جهاد 
است«؛ »تأکید بر این موضوع که جوانان مؤمن، حزب اللهی و انقالبی 
دستگاههای  و  دهند  ادامه  قدرت  با  خودجوش  فرهنگی  کارهای  به 
جهاد  این  فرهنگی  بخش  کنند،  حرکت  جهت  همین  در  نیز  فرهنگی 
است«؛ و »تأکید بر استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای کشور در 
مسیر پیشرفت، بخش فعال اجتماعی این جهاد کبیر است«.ایشان با 
اشاره به اتهام ناروای برخی مخالفان این حرکت و ادعای اینکه استفاده 
ما  افزودند:  است،  دنیا  با  رابطه  قطع  معنای  به  درونی  ظرفیتهای  از 
هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا و حصار کشیدن به دور خود نیستیم 
بلکه می گوییم ارتباطات سیاسی و مبادالت اقتصادی داشته باشید، اما 
هویت و شخصیت اصلی خود را از یاد نبرید و هنگامی که می خواهید 
سخن بگویید و یا قرار داد امضا کنید، همچون نماینده ایران اسالمی و 
نماینده اسالم سخن بگویید و پشت میز قرارداد بنشینید و هوشمندانه 
اقدام کنید. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر نیازمند هوشمندی 
و اخالص است، به تالشها و امیدهای دشمن برای نفوذ اشاره کردند و 
گفتند: امروز دشمن از وارد کردن ضربه اساسی به نظام اسالمی ناامید 
است اما با استفاده از ابزارهای مختلف و پیچیده در صدد نفوذ است 
تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پسند آمریکا و استکبار باشد زیرا 
و  مشکل  خود  نقشه های  و  اهداف  کردن  پیاده  برای  صورت  این  در 

هزینه ای نخواهد داشت.
از  استکبار  جبهه  و  امریکا  ناقص  خامنه ای، شناخت  اهلل  آیت  حضرت 
ملت ایران را منشأ محاسبات غلط آنان خواندند و خاطر نشان کردند: 
بزرگی  وظیفه  شرایطی،  چنین  در  و  نیستند  ناامید  نفوذ  از  آنها  البته 
از جمله سپاه  اسالمی  نظام  و  ایران  ملت  غم خواران  بر دوش همه ی 

پاسداران قرار دارد.
ایشان با تأکید بر اینکه سپاه باید همواره آمادگی های نظامی خود را 
در بهترین و نوآورترین شکل حفظ کند، افزودند: اما وظیفه سپاه فقط 
جنگ در میدان نظامی نیست بلکه در مقطع فعلی، یکی از وظایف مهم 
همه دلسوزان، دوستداران و وفاداران به انقالب از جمله سپاه، تبیین، 
شعارهای  و  حقایق  ژرفای  و  اعماق  با  ذهنها  کردن  آشنا  و  روشنگری 

انقالب است.
رهبر انقالب همه را به اهتمام به موضوع تبیین و روشنگری و کارهای 
عمقی توصیه مؤکد کردند و گفتند: تبیین شعارهای انقالب و روشنگری 

نسبت به عمق این شعارها، از لوازم اساسی تحقق جهاد کبیر است زیرا 
انقالب و  انقالب، همچون نشانه و شاخص، مسیر صحیح  شعارهای 

صراط مستقیم را نشان می دهند.
کردن  دنبال  در  را  عواطف  و  احساسات  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تأکید کردند:  و  دانستند  اما غیرکافی  انقالب الزم  حقایق و شعارهای 
اگر این مسائل با تعمیق و ژرف نگری تبیین شوند، قطعًا ایمان و باور 
دائمی  ثبات  و  نخواهد شد  جدا  آنها  از  این شعارها،  به  نسبت  افراد 

خواهد داشت.
افراد در  ایشان، علت اصلی چرخشهای صد و هشتاد درجه ای برخی 
مقاطع مختلف انقالب را، نداشتن عمق، و نگاه سطحی آنان به مسائل 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید در مسائل اصلی و شعارهای انقالب 
به اعماق فکر و اندیشه رفت و از راهنمایی های اساتید صالح استفاده 
تجربه  علمی  »تدوین  و  آینده«  برای  سازی  »کادر  انقالب،  رهبر  کرد. 
های متراکم سی و هشت ساله انقالب اسالمی در فراز و نشیب های 
در  افزودند:  و  برشمردند  کبیر  الزامات جهاد  دیگر  از  را  انگیز«  شگفت 
امام  دانشگاه  به ویژه  و حوزوی  دانشگاهی  مراکز  این خصوص، همه 

حسین)ع(، وظیفه و مسئولیت دارند.
از  عمیق،  اقدامات  ضرورت  تبیین  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
برخی اقدامات غیرمنطقی  انتقاد و تأکید کردند: گاهی برخی افراد و 
جوانهایی که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند، به دلیل مخالفت با 
یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، هیاهو و جنجال به راه می اندازند و آن 
مجلس را بر هم می زنند، در حالی که من از قدیم با این کارها که هیچ 
فایده ای نیز ندارد، موافق نبوده و نیستم، و معتقدم فایده در تبیین و 

کار درست و هوشمندانه است.
گفتند:  و  فراخواندند  به هوشیاری  را  انقالبی  و  ایشان جوانان مؤمن 
البته گاهی برخی افراد از روی اغراض، این کارهای نادرست را انجام 
می دهند و سپس به گونه ای وانمود کنند که کار عناصر حزب اللهی و 

مومن است، بنابراین باید کاماًل هوشیار بود.
از  را  هوشمندانه  و  صحیح  اقدامات  و  عمیق  روشنگری  انقالب،  رهبر 
اقدامات درصورتی  این  وظایف اصلی برشمردند و تاکید کردند: همه 

تأثیرگذار خواهد بود که به خداوند متعال توکل و توسل کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان خود، الزمه استحکام رابطه 
قلبی با خداوند را، »انس بیشتر با قرآن و تدبر در آیات الهی«، »توجه 
به نماز و ادای آن با حضور قلب« و »استفاده از فرصت ماههای شعبان 

و رمضان« دانستند.
سپاه  کل  فرمانده  جعفری  علی  محمد  سرلشکر  سردار  مراسم  این  در 
را  اسالمی  نظام  اقتدار  اصلی  عامل  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
سپاه  گفت:  و  دانست  آمریکا  زیاده خواهی های  مقابل  در  ایستادگی 
»تولید  راهبردهایی همچون  بر  توطئه های دشمنان  برای خنثی سازی 
قدرت در جهت پاسداری از انقالب«، »بازخوانی صورت و سیرت انقالب 
اسالمی« و »انتقال تدابیر رهبر معظم انقالب به سطوح عملیاتی« تمرکز 

کرده است.
طریق  از  آمریکا  نیابتی  جنگ افروزی  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
بیداری و مقاومت اسالمی  رژیم های مرتجع منطقه، خاطرنشان کرد: 
استمرار  مانع  نمی تواند  نظام سلطه  دارد و تالش های  ادامه  همچنان 

انقالب اسالمی و بیداری اسالمی شود.
سرلشکر جعفری افزود: پاسداران جوان امروز آماده اند تا در میدان های 
دشوار و پیچیده ی آینده، از اسالم، انقالب و عزت نظام اسالمی، جانانه 

دفاع کنند.
سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه امام حسین )ع( 
نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت 

توان رزمی این دانشگاه ارائه کرد.
در این مراسم تعدادی از فرماندهان، مدیران، پژوهشگران و مبتکران، و 
نماینده دانش آموختگان و دانشجویان نمونه دانشگاه امام حسین)ع( 
هدایای خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نماینده 
دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز مفتخر به دریافت سردوشی 

شد.
اجرای طرح »عبادی الصالحون« از جمله برنامه های مراسم امروز میثاق 

پاسداری دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین)ع( بود.
فرمانده  مقابل  از  میدان  در  حاضر  یگانهای  مراسم،  این  در  همچنین 

کل قوا رژه رفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی صبح 
با حضور در مراسم بیست و هفتمین سالگرد  امروز 
به  )رحمةاهلل علیه(  خمینی  امام  حضرت  رحلت 
سخنرانی در جمع هزاران نفری مشتاقان و دلدادگان 

بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران پرداختند.
این مراسم که به صورت زنده از شبکه ی اول و خبر 
سخنرانی  با  هم اکنون  است،  پخش  حال  در  سیما 

معظم له در حال برگزاری است.
گزیده بیانات رهبر انقالب در مراسم بیست و هفتمین 

سالگرد رحلت امام خمینی)ره( به شرح زیر است:
راحل  امام  درباره ی  که  اوصافی  و  عناوین  از  یکی  ـ 
عظیم الشأن کمتر به کار رفته، یک عنوان جامع است 
که من این جور تعبیر می کنم: مؤمن متعبد انقالبی/ 
ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می کنیم 
توصیف  آن  با  را  امام  کمتر  ما  که  صفت  این  اما 
است،  مؤمن  امام  است.  جامع  یک صفت  کرده ایم 

متعبد است و انقالبی است.
که  هم  مادی  قدرت های  بود.  انقالب  امام  امام،  ـ 

امام  از  و  بودند  غضبناک  همواره  امام  به  نسبت 
می هراسیدند، بیشتر به خاطر این صفت انقالبیگری 
بود. امروز هم دشمنان ملت با خصوصیت انقالبیگری 
او دشمنند. اساسًا قدرت های مادی از کلمه ی انقالب 
وحشت می کنند/ امام انقالبی ما کشور را به وسیله ی 
انقالب از منجالب ها بیرون کشید/ امام، مسیر و ریل 
را به سمت هدف های بزرگ عوض کرد؛ این هدف ها 

خالصه می شود در  حاکمیت دین خدا.
ـ بعد از رحلت امام، هر جا انقالبی عمل کردیم پیش 
رفتیم؛ هر جا از انقالبی گری و حرکت جهادی غفلت 
بنده  است.  واقعیت  یک  این  ماندیم.  عقب  کردیم 
در این سال ها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصیری در 
آن باشد متوجه این حقیر هم هست/ مخاطب این 
سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد 
است. همه مخاطب این سخن اند؛ می توان این راه 
پیشرفت  آن وقت  کرد؛  حرکت  انقالبی  شیوه ی  با  را 

قطعی است.
ـ من  پنج شاخص انقالبی گری را ذکر می کنم که ما 
هر جا هستیم باید سعی کنیم در خودمان این پنج 
در  شاخص ها  این  کنیم.  حفظ  و  ایجاد  را  شاخص 
همه ی افراد ملت ایران می تواند وجود داشته باشد: 
انقالب ۲.  ارزش های اساسی  پایبندی به مبانی و   .۱
برای  بلند  همت  و  انقالب  آرمان های  هدف گیری 
استقالل همه جانبه ی  به  پایبندی  آنها ۳.  به  رسیدن 
کشور ۴. عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر ۵. تقوای 

دینی و سیاسی
ـ این خطاست که خیال کنیم انقالبی یعنی افراطی. 

حرف  و  بیگانه ها  سوغات  که  دوگانه هایی  این 
دشمنان ایران است، نباید در فرهنگ سیاسی ما جا 
غیرانقالبی  تندرو،  را می گویند  انقالبی  اینها  کند.  باز 

را می گویند میانه رو؛ این یک دوگانه ی بیگانه است.
گمان  که  خطاست  این  باشند؛  انقالبی  باید  همه  ـ 
امام  کنار  در  که  است  کسی  آن  فقط  انقالبی  کنیم 
بوده؛ اگر معنای انقالب را این بگیریم، انقالبی، همین 
ما پیر و پاتال ها خواهیم بود. انقالب برای همه است؛ 
با  باشند/  انقالبی  می توانند  و  انقالبی اند  جوان ها 
می تواند  امروز  جوان  یک  انقالبی گری،  شاخص های 

از من سابقه دار در انقالب انقالبی تر باشد.
ـ تجربه ی مذاکرات هسته ای را نباید فراموش کنیم؛ 
بیاییم،  هم  کوتاه  ما  اگر  که  است  این  تجربه  این 
آمریکا دست از نقش مخرب خود برنمی دارد/ برادران 
نتایجی  به   ۵+۱ با  مذاکره  در  ما  پرتالش  فعاالن  و 
رسیدند، جمهوری اسالمی تعهدات خود را انجام داد، 
آمریکای بدقوِل بدعهِد بدحساب دارد دبه می کند؛ تا 
که  زمینه ی دیگری هم  در هر  کرده است/  اآلن دبه 
کوتاه  اگر شما  کنید،  و مجادله  آمریکا بحث  با  شما 

بیایید، او کوتاه نخواهد آمد.
اگر  می کند،  حرکت  اسالم  جهت  در  که  کسی  هر  ـ 
شده/  مرتکب  بزرگی  خطای  کند،  اعتماد  آمریکا  به 
از سوی آمریکا و انگلیس خبیث  عمده ی دشمنی ها 
دستگاه  امام،  سالگرد  مناسبت  به  هم  حاال  است/ 
سند  به اصطالح  امام  علیه  انگلیس  دولت  تبلیغاتی 
را  سند  مطهر!  و  پاکیزه  امام  علیه  می کند؛  منتشر 
که  آمریکایی  آمریکایی!  مدارک  از  آوردند؟  کجا  از 

هواپیمای مسافربری را سرنگون می کند، از جعل سند 
ابایی دارد؟ دشمنی انگلیس ها این گونه است.

ـ استقالل اقتصادی یعنی هضم نشدن در هاضمه ی 
اقتصاد جامعه ی جهانی/ آمریکایی ها بعد از مذاکرات 
گفتند معامله ی هسته ای باید موجب ادغام اقتصاد 
یک  اقتصاد  ادغام  بشود/  جهانی  اقتصاد  در  ایران 
خسارت  نیست،  افتخار  جهانی،  اقتصاد  در  کشور 
اقتصاد  کردن  فلج  تحریم،  در  آنها  مقصود  است/ 
ایران بود، حاال هم از جمله اهدافشان بلعیدن اقتصاد 
است  بین المللی  اقتصاد  هاضمه ی  به وسیله ی  ایران 
که سردمدار آن آمریکا است/ استقالل اقتصادی تنها 

با اقتصاد مقاومتی به دست می آید.
به  پایبندی  انقالبی گری،  شاخص های  از  یکی  ـ 
اقتصادی  سیاسی،  استقالل  حفظ  است؛  استقالل 
مهم تر  اینها  همه ی  از  فرهنگی  استقالل  فرهنگی/  و 
ابزارهای  این  و  اطالعات  مهندسی  مسئله ی  است؛ 
کشور  یک  فرهنگ  بر  تسلط  برای  همه  که  جدید 
این  بگویم  نمی خواهم  حرف  این  با  بنده  هستند؛ 
اینها  نه!  کنیم؛  خارج  خودمان  زندگی  از  را  ابزارها 
را  دشمن  سلطه ی  اما  بشوند  واقع  مفید  می توانند 
برای  نمی توانیم  کرد.  سلب  بایستی  ابزارها  این  از 
اینکه رادیو و تلویزیون داشته باشیم، آنها را به دست 

دشمن بدهیم؛ اینترنت هم همین است.
ـ رهبر انقالب در واکنش به شعارهای برخی حاضران 
آن وقت  کنید؛  توجه  را  توصیه  این  امام:  مرقد  در 
تجدیدنظر  شعارها  این  از  بعضی  در  است  ممکن 
ممکن  نزنید.  هم  به  را  ملت  و  دولت  اتحاد  کنید/ 
است شما از یک دولتی خوشت بیاید، از یک دولت 
رقابت های  ندارد؛  هم  اشکالی  نیاید،  خوشت  دیگر 
انتخاباتی به جای خود، اختالف نظرها به جای خود، 

حتی انتقاد هم به جای خود! اما دولت و ملت باید 
همه در کنار هم باشند.

ـ تجربه ی مذاکرات هسته ای را نباید فراموش کنیم؛ 
بیاییم،  هم  کوتاه  ما  اگر  که  است  این  تجربه  این 
آمریکا دست از نقش مخرب خود برنمی دارد/ برادران 
نتایجی  به   ۵+۱ با  مذاکره  در  ما  پرتالش  فعاالن  و 
رسیدند، جمهوری اسالمی تعهدات خود را انجام داد، 
آمریکای بدقوِل بدعهِد بدحساب دارد دبه می کند؛ تا 
که  زمینه ی دیگری هم  در هر  کرده است/  اآلن دبه 
کوتاه  اگر شما  کنید،  و مجادله  آمریکا بحث  با  شما 

بیایید، او کوتاه نخواهد آمد.
اگر  می کند،  حرکت  اسالم  جهت  در  که  کسی  هر  ـ 
شده/  مرتکب  بزرگی  خطای  کند،  اعتماد  آمریکا  به 
از سوی آمریکا و انگلیس خبیث  عمده ی دشمنی ها 
دستگاه  امام،  سالگرد  مناسبت  به  هم  حاال  است/ 
سند  به اصطالح  امام  علیه  انگلیس  دولت  تبلیغاتی 
را  سند  مطهر!  و  پاکیزه  امام  علیه  می کند؛  منتشر 
که  آمریکایی  آمریکایی!  مدارک  از  آوردند؟  کجا  از 
هواپیمای مسافربری را سرنگون می کند، از جعل سند 

ابایی دارد؟ دشمنی انگلیس ها این گونه است.
ـ استقالل اقتصادی یعنی هضم نشدن در هاضمه ی 
اقتصاد جامعه ی جهانی/ آمریکایی ها بعد از مذاکرات 
گفتند معامله ی هسته ای باید موجب ادغام اقتصاد 
یک  اقتصاد  ادغام  بشود/  جهانی  اقتصاد  در  ایران 
خسارت  نیست،  افتخار  جهانی،  اقتصاد  در  کشور 
اقتصاد  کردن  فلج  تحریم،  در  آنها  مقصود  است/ 
ایران بود، حاال هم از جمله اهدافشان بلعیدن اقتصاد 
است  بین المللی  اقتصاد  هاضمه ی  به وسیله ی  ایران 
که سردمدار آن آمریکا است/ استقالل اقتصادی تنها 

با اقتصاد مقاومتی به دست می آید.

گزیده بیانات رهبر انقالب در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی)ره(

وظیفه همه در مقابل نفوذ دشمن، تبیین است
استکبار از ایستادگی و جهاد کبیر ملت ایران عصبانی است

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین)ع(:
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در  امروز  صبح  خمینی  حسن  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بیان  با  امام خمینی)ره(  ارتحال  سالگرد  بیست و هفتمین  مراسم 
ما  انقالب جامعه  قبل  که سال های  کنیم  فراموش  نباید  ما  اینکه 
ایران،  مردم شریف  و  یارانش  )ره(،  امام  کرد:  اظهار  بود  چندپاره 

انقالبی را در افق بزرگ در مودت، دوستی و برادری ایجاد کردند.
ارتحال امام )ره( سخن  اینکه در سالروز  وی در ادامه با اشاره به 
گفتن از هرچیزی جز امام )ره( باطل است، افزود:  انقالب اسالمی 

ما دو ویژگی مهم یعنی مردمی بودن و خدایی بودن را دارد.
یادگار امام با اشاره به اینکه باید تعریف کنیم که انقالب خدایی به 
چه معنا است، گفت:  انقالب خدایی، انقالبی است که ارزش های 
الهی بر آن حاکم است. این ارزش ها همان دستورات خداوند است 

که باید در جامعه حاکم شود.
سید حسن خمینی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان 
به  مردمان  برای  را  الهی  ناب  حقیقت  یک  اسالمی  انقالب  کرد: 
ودیعه آورده است. اینکه می گوییم انقالب الهی است یعنی انقالب 
اسالمی از ویژگی های بزرگی برخوردار است که عبارتند از هدایت، 

عزت، مودت و دوستی مردمان.
وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی، به 
وجود آوردن عزت برای جامعه ما و جهان اسالم است. عزت امروز 
راه خدایی  و  اسالمی  انقالب  برکت  به  اسالمی  امت  و  ما  جامعه 
میان  مهربانی  و  مودت  ایجاد  انقالب  این  دیگر  ویژگی  است. 

توده های مردم است.

در این مراسم که شورای نگهبان مسئولیت برگزاری افتتاحیه مجلس خبرگان را برعهده داشت، خبرنگاران و عکاسان 
از ساعت 9 اجازه ورود به صحن علنی را پیدا کردند،

قاضی  سعیدی،  علی  منتظری،  محمدجعفر  نوری  ناطق  علی اکبر  گلپایگانی،  محمدی  اسالم  حجج  مراسم  این  در 
عسگر، محسنی اژه ای، سیدرضا تقوی و همچنین سرلشکر فیروز آبادی )رئیس ستاد کل نیروهای مسلح(، سرلشکر 
محمدحسین  ناجا(،  فرمانده  )جانشین  مومنی  اسکندر  سردار  پاسداران(،  سپاه  کل  )فرمانده  جعفری  محمدعلی 
انقالب در شورای عالی  )نماینده رهبر معظم  صفار هرندی )عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام(، سعید جلیلی 
امنیت ملی(، محمدباقر قالیباف )شهردار تهران(، حسینعلی امیری )سخنگوی وزارت کشور(،پرویز داوودی، محمود 
احمدی نژاد )رئیس جمهور دولت های نهم و دهم(، اسحاق جهانگیری )معاون اول رئیس جمهور(، علی اکبر صالحی 
)رئیس سازمان انرژی اتمی( محمود واعظی )وزیر ارتباطات(،محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و برخی دیگر از مسئوالن کشوری و لشکری حضور دارند.
مهمانان این مراسم در صحن اصلی و در کنار اعضای جدید خبرگان حضور داشتند و مطابق معمول حسن روحانی، 
صندلی کنار هاشمی رفسنجانی را در ردیف نخست انتخاب کرده بود، سعید جلیلی نیز در کنار آیت اهلل علم الهدی امام 

جمعه مشهد نشست، تا نظامی ها نیز در کنار حجازی بیت و ناطق نوری جلوس کنند. 

حضور احمدی نژاد در کنار واعظی یکی از وزرای کابینه روحانی نیز سوژه خوبی برای عکاسان بود که به ثبت تصویری 
حضور رئیس جمهور سابق بپردازند. 

با اینکه در کنار آیت اهلل موحدی کرمانی، صندلی ویژه ای برای سید حسن خمینی در نظر گرفته شده بود اما وی در 
این مراسم حاضر نشد.

پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت االسالم گلپایگانی، اعضای جدید ایستادند و سوگندنامه را قرائت 
کردند و وعده دادند که در مسیر والیت کوچکترین مسامحه و خیانت را  روا ندارند.

اعضای خبرگان که درگذشته اند،  یادآوری  با  در نطق کوتاه خود  رئیس سنی مجلس خبرگان  آیت اهلل میرمحمدی 
از  به رؤسای سابق مجلس خبرگان رهبری  به روسای مرحوم مجلس خبرگان اشاره کند که گفت: ما  می خواست 
جمله حضرات آیات مشکینی، هاشمی و مهدوی کنی و یزدی درود می فرستیم که این حرف میرمحمدی باعث خنده 

رفسنجانی شد.
پایان مراسم علنی افتتاحیه شاطر دوربین عکاسان را حسابی به صدا درآورد و خوش وبش مسئوالن باعث شده بود 
که خبرنگاران به خاطر این جمع صمیمی که در صحن ایجاد شده بود با صدا کردن رجال سیاسی از آنها بخواهند 

که برای دوربین ها دست تکان بدهند.
با  روحانی  نفره  گفت و گوی سه  باعث شد  که  بود  جالبی  نکات  از  روحانی  با  افتتاحیه  به  مدعو  دولتی های  گعده 
جهانگیری و علوی وزیر اطالعات را به جلسات حاشیه هیات دولت تبدیل کند؛ روحانی سپس با حجازی به گفت و گو 

پرداخت و صحبت دو نفره هاشمی با رئیس قوه قضائیه هم جالب توجه بود.

اعضای خبرگان در بخش دوم مراسم امروز که بدون حضور خبرنگاران و به صورت غیر علنی برگزار شد، آیت اهلل جنتی 
را با 51 رای به عنوان ریاست خبرگان انتخاب کردند تا مجلس خبرگان انقالبی بماند.

در جلسه انتخاب هیات رئیسه، هاشمی رفسنجانی با اینکه رای اول خبرگان در تهران را داشت اما کاندیدای ریاست 
خبرگان نشد و آیت اهلل امینی کاندیدای نزدیک به آیت اهلل با 21 رای از ریاست خبرگان بازماند.

در نشست افتتاحیه دور پنجم مجلس خبرگان رهبری و براساس رای گیری به 
عمل آمده آیت اهلل جنتی با ۵۱ رای به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری 

در دوره پنجم انتخاب شد. 
مجلس خبرگان برای انتخاب هیات رئیسه جلسه غیر علنی برگزار کرد. آیت 
امینی کاندیدای ریاست  اهلل جنتی، آیت اهلل هاشمی شاهرودی و آیت اهلل 

پنجمین دوره خبرگان رهبری بودند.
در این جلسه از ۸۶ رای اخذ شده آیت اهلل احمد جنتی ۵۱ رای، آیت اهلل ابراهیم 
امینی ۲۱ رای و آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی ۱۳ رای کسب کردند. 

همچنین یک رای باطل محسوب شد.
به گزارش فارس آیت اهلل یزدی نیز در دور قبل با ۴۷ رأی رئیس مجلس خبرگان 

شد و  هاشمی رفسنجانی با ۲۴ رأی از ریاست مجلس خبرگان باز ماند.
از چهره های شاخص  اینکه در پنجمین دوره مجلس خبرگان برخی  با وجود 
حاضر در مجالس پیشین حضور نداشتند، این تغییرات آنچنان چشمگیر نبود 
که رویکرد کلی و جهت گیری مجلس خبرگان را تغییر دهد و با توجه به انتخاب 
مجدد عمده نمایندگان خبرگان در کشور، فضای کلی مجلس خبرگان پنجم نیز 

نزدیک به مجلس چهارم خواهد بود.
تفاوت اساسی مجلس چهارم و پنجم خبرگان رهبری، نبود برخی چهره های 
شاخص مجلس چهارم در مجلس پنجم است و مشخصًا آیت اهلل یزدی رئیس 
برخی  غیبت  بدین سان،  ندارد.  دوره حضور  این  در  رهبری  مجلس خبرگان 
چهره ها و مشخص رئیس مجلس چهارم در مجلس پنجم، خأل وجود گزینه 
متحمل برای ریاست دوره پنجم را تقویت می کرد و از این رو از ماه ها پیش 
گمانه زنی درخصوص گزینه های محتمل برای کرسی ریاست خبرگان در میان 

رسانه ها مطرح بود. 
در این میان، در صدر این گزینه ها از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نام برده می 

شد؛ اما با توجه به آنکه عمده رأی دهندگان مجددًا انتخاب شده اند، احتمال 
انتخاب  رئیس  عنوان  به  خبرگان  داخلی  انتخابات  در  مجددًا  هاشمی  اینکه 
نشود، وجود داشت و به همین دلیل این احتمال جدی وجود دارد که هاشمی 
از گزینه دیگری حمایت کند. از سوی دیگر مواضع چند روز اخیر هاشمی نیز 
عدم کاندیداتوری وی را تقویت کرد. روزنامه آرمان در این باره نوشت: آيت ا... 
هاشمي نظري به کرسی ریاست ندارد و به آرمان گفته است كه براي رياست 
بر مجلس خبرگان كانديدا نخواهد شد. هاشمی گفت: »فعال بنا ندارم خودم را 
براي رياست مطرح كنم. براي اينكه اوال االن در همين جا كارم بيش از ظرفيت 
وجودي من است و كار هاي زيادي داريم. درآنجا نياز نيست كه انسان رئيس 
كار جاري آن گونه  باشم، خوب است. خبرگان  باشد و همين كه در خبرگان 
ندارد و فعال ساالنه ۲ اجالس دارد و معموال هم سخنراني هاي پيش از دستور 
است و برنامه خاصي ندارد. « هاشمي با بيان اينكه » البته بعضي از كارها را 
دبيرخانه خبرگان در قم انجام مي دهد«، گفت: الحمدهلل فضاي خبرگان به خاطر 
حضور بيش از ۸۴ عالم مجتهد خوب است. ولي اگر خداي نكرده زماني الزم 
ندارد.  فرق  رياست  با  باشم، خيلي  اگر حضور داشته  اقدامي شود،  كه  باشد 
البته بايد ببينيم رقابت هايي كه در آنجا هست، چگونه خواهد شد. بايد اعتبار 
مجلس خبرگان حفظ شود. هاشمي درباره فضاي مجلس خبرگان و اعضاي 
آن توضيح داد:» افراد جديدي را كه آمدند، درست نمي شناسم. غير از كساني 
را كه خودمان معين كرديم، در شهرستان ها عده اي آمدند و من خيلي با آنها 

آشنا نيستم. فقط اسم شان را مي دانم.
تیتر  با  خود  امروز  شماره  در  رفسنجانی  هاشمی  خانوادگی  روزنامه  اما 
»نزديكترين مشي فكري به آیت ا...هاشمي می  آید« از حضور آیت اهلل امینی 

برای کاندیدای خبرگان استقبال کرد. 

دوره  پنجمین  رسمی  جلسه  نخستین 
مجلس خبرگان رهبری با حضور منتخبان 
جدید و مقامات ارشد کشوری و لشگری 

در تهران آغاز بکار کرد.
افتتاحيه  مراسم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمين 
قديم  ساختمان  محل  در  پيش  دقايقی 
مجلس شوراي اسالمي و با حضور تمامی 
و  لشكری  ميهمانان  و  خبرگان  منتخبين 

كشوری آغاز شد.
جامعه  رئیس  یزدی  محمد  اهلل  آیت 
اول  معاون  اي  اژه  محسنی  مدرسین، 
قوه قضائیه، منتظري دادستان كل كشور، 
سرلشگر حسن فيروزآبادي رئیس ستادکل 
جهانگيري  اسحاق  مسلح،  نیروهای 
سرلشگر  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
جعفری فرمانده کل سپاه، محمود احمدی 
نژاد رئیس جمهور سابق، محمود واعظی 
پورمحمدی  مصطفی  ارتباطات،  وزیر 
رئیس  دادگستری، شهیدی محالتی  وزیر 
مقام  قائم  امیری  بنیاد شهید، حسینعلی 
جانشین  مومنی  اسکندر  و  کشور  وزیر 
سعيد  داوودي،  پرويز  ناجا،  فرمانده 
محمدباقر  نوري،  ناطق  اکبر  علی  جليلي، 
اکبر صالحي  علی  تهران،  قاليباف شهردار 

رئیس سازمان انرژی اتمی، محمدحسین 
صفارهرندي، حجت االسالم علي سعيدي 
زاده،  واعظ  سپاه،  در  فقیه  ولی  نماینده 
مرکزی  هیات  پيك سخنگوی  ره  سیامک 
سفراي  از  جمعي  و  انتخابات  بر  نظارت 
این  میهمانان  از  تهران  مقيم  خارجي 

نشست هستند.
تشكيل  ضمن  مراسم  اين  در  است  قرار 
معظم  مقام  پيام  سني،  رییسه  هيات 
رهبري قرائت و مراسم تحليف منتخبين 
خبرگان پنجم انجام شود. متولی برگزاری 
بر  مركزي  نظارت  هيات  افتتاحيه  جلسه 
انتخابات خبرگان است و این نشست با 
تالوت آياتي از قرآن كريم، آغاز مي شود 
هيات  از  نظارت  هيات  رییس  سپس  و 
شناسنامه  مبناي  بر  قبال  كه  سني  رییسه 
به  تا  كند  مي  دعوت  اند،  شده  تعیین 
را  جلسه  اداره  و  روند  جايگاه مخصوص 

برعهده بگيرند.
پنجم  خبرگان  سني  رییسه  هيات  اداره 
رئیس،  عنوان  به  میرمحمدی  آیت اهلل  را 
آیت اهلل امینی به عنوان نائب رئیس، سید 
احمد  و  حسینی  صدرالسادات  اهلل  روح 
بر عهده  نیز به عنوان دو منشی،  پروايي 

خواهند داشت.

 انقالب اسالمی موجب ایجاد مودت 
و برادری در جامعه ایران شد 

از نیامدن سیدحسن خمینی تا گعده دولتی ها در مراسم 
افتتاحیه مجلس خبرگان

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد 

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری آغاز شد

در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان، در کنار آیت اهلل موحدی کرمانی، صندلی ویژه ای 
برای سیدحسن خمینی در نظر گرفته شده بود اما وی در این مراسم حاضر نشد.

آیت اهلل جنتی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم انتخاب شد.

حاشیه نگاری فارس از افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری سید حسن خمینی :

در نشست افتتاحیه دور پنجم مجلس خبرگان
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از  خبری  دیگر  دهم  مجلس  افتتاحیه  در  احمدی:  عبداله  ایسکانیوز- 
نمایندگان شاخص وابسته به جبهه پایداری نیست و همچنین رابطه 
دولت با مجلس به دلیل عدم حضور محمود احمدی نژاد در جایگاه 
در  و  نیست  آلود  تنش  نهم  دوره  ابتدای  همچون  جمهوری  ریاست 
که  قبل  مراسم دوره  نوری مثل  ناطق  اکبر  دیگر علی  افتتاحیه  مراسم 
هنگام سخنرانی احمدی نژاد صحن مجلس را ترک کرد هنگام سخنرانی 
حسن روحانی مجبور به انجام چنین کاری نیست چراکه او نه تنها از 
روحانی دلخور نیست که در انتخابات ریاست جمهوری 92 در کنار آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصالحات به حمایت از روحانی 

و مشی اعتدالی او برخاستند.
در افتتاحیه مجلس نهم علی الریجانی رئیس مجلس هشتم که خود را 

میزبان میهمانان دعوت شده به مراسم افتتاحیه می دانست با حضور 
در جلوی درب پارلمان از آنان استقبال کرد و به همراه آیت اهلل مهدوی 
غالمعلی  شد.همچنین  صحن  وارد  خبرگان  مجلس  فقید  رئیس  کنی 
محمدرضا  و  نژاد  احمدی  محمود  هفتم  مجلس  عادل،رئیس  حداد 

رحیمی معاون اول وی را برای ورود به مجلس همراهی کرد.
مراسم  برنامه  از  یکی  جمهور  رئیس  عنوان  به  نژاد  احمدی  سخنرانی 
افتتاحیه بود و او در نطق گله مندانه خود خطاب به نمایندگان گفت: 
با انبوه قانون نیست که کشور پیشرفت می کند بلکه با داشتن قانون 
جامع و راهگشار کشور پیشرفت می کند، وی همچنین در بعد نظارتی 
البته  باشد.  اعمال نظرات شخصی  ابزار  تاکید کرد نظارت مجلس  نیز 
این سخنان در حالی ایراد شد که در انتهای مجلس هشتم نمایندگان 
طرح سئوال از رئیس جمهور را تصویب کرده و احمدی نژاد برای پاسخ 
این موضوع شکاف  که  فراخوانده شد  به مجلس  آن ها  به سئواالت 

میان مجلس و دولت را بیشتر کرد.
15بهمن   ( نهم  اولین سال مجلس  پایان  در  نژاد  احمدی  که  هر چند 
ماه سال91 ( و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ االسالمی وزیر وقت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت 
رییس  کردن  متهم  ضمن  خود  دفاعیات  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و 
سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل الریجانی )برادر 
رییس مجلس( در جلسه علنی پخش کرد که باعث متشنج شدن جو 
مجلس شد و پاسخ الریجانی را در پی داشت که نهایتا باعث عدم اجازه 
رئیس مجلس به رئیس جمهور و درگیری لفظی آن ها با یکدیگر شد و 
الریجانی در حالی که خود را نسبت به ترک مجلس از سوی احمدی نژاد 

بی تفاوت نشان می داد از لفظ کنایه آمیز »بفرمائید« استفاده کرد.
در  نژاد  احمدی  اینکه  محض  به  نهم  مجلس  افتتاحیه  مراسم  در  اما 
رئیس  نوری  ناطق  اکبر  علی  االسالم  گرفت حجت  قرار  تریبون  پشت 
دفتر بازرسی مقام معظم رهبری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
88 در مناظره تلویزیونی همچون آیت اهلل هاشمی مورد تهمت رئیس 
دولت دهم قرار گرفت، در این مراسم نیز به نشانه اعتراض به آن رفتار، 

صحن مجلس را ترک کرد.
البته احمدی نژاد نیز بالفاصله پس از نطق خود بدون بدرقه الریجانی 
از  کسی  امروز  جلسه  در  اما  شد  خارج  مجلس  از  نمایندگان  سایر  و 
دیگری ناراحتی ندارد و خبری از مهمان جنجالی افتتاحیه مجلس نهم 
نیست. در این جلسه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، آیت اهلل جنتی،سید 
حسن خمینی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمدرضا عارف، 
وعبدالرضا  داشت  خواهند  قالیباف حضور  محمدباقر  و  الریجانی  علی 
ِسّنی مجلس  رئیس  72 سال سن  با  تهران  مردم  منتخب  هاشم زایی 
دهم خواهد بود و مصطفی ذوالقدر منتخب میناب با 70 سال به عنوان 
نایب رئیس وی در جایگاه هیئت رئیسه خواهد نشست.این در حالی 
است که سیده فاطمه حسینی 31 ساله منتخب مردم تهران و سمیه 
محمودی منتخب مردم شهرضا با 32 سال سن به عنوان جوان ترین 
نمایندگان دبیران هیأت رئیسه سنی مجلس خواهند بود که در جایگاه 

هیات رییسه مستقر می شوند.
تهران  نماینده  نهم علیرضا مرندی،  این در حالی است که در مجلس 
قم،  نماینده  آشتیانی  محمدرضا  و  بود  سّنی  رئیس  سن  سال   75 با 
ابوالقاسم جراره و محمد حسن نژاد به ترتیب  نائب رئیس و منشی های 

هیئت رئیسه بودند
همچنین برخی از چهره های سیاسی حاضر در افتتاحیه مجلس نهم که 
بدرود حیات گفته اند در جلسه امروز نیز غائب خواهند بود و می توان 
اوالدی،  اهلل عسکر  است همچون حبیب  خالی  ها  آن  که جای  گفت 
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و آیت اهلل مهدوی کنی که در به 
وحدت رساندن اصولگرایان نقش بسزایی داشتند و برخی تحلیلگران 
سیاسی فقدان حضور آن ها را یکی از دالیل شکست اصولگرایان تهران 

در انتخابات مجلس دهم می دانند.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، در آغاز جلسه سوره شوری تالوت 
می شود و پس از آن پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار 
گلپایگانی  محمدی  محمد  والمسلمین  حجت االسالم  توسط  مجلس 
رییس دفتر مقام معظم رهبری قرائت می شود.بعد از قرائت سوگند، 

دهم  مجلس  سنی  رییسه  هیات  گزارشی  در  مجلس  اجرایی  معاون 
انتخابات  برگزاری  روند  از  گزارشی  نیز  کشور  وزیر  و  می کند  معرفی 

مجلس دهم ارائه می کند.
 9 یعنی  علنی مجلس  دومین جلسه  در  موقت  رئیسه  هیأت  انتخاب 
خرداد انجام خواهد شد که ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه 
دائم است، به جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد 
سوگندنامه  متن  با  انتخاب،  پس از  بالفاصله  موقت  بود.هیأت رئیسه 
هیأت رئیسه دائم مراسم تحلیف را به جای خواهد آورد.وظایف هیأت 
اعتبارنامه دوسوم  تا زمان تأیید  اداره جلسات مجلس  رئیسه موقت، 
نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور اداری 

مجلس است.
مجلس  خرداد(  یکشنبه)9  جلسه  کاری  دستور  اولین  اساس  این  بر 
تعیین ترکیب 12 نفره هیات رییسه موقت مجلس دهم است که برای 
تعیین آن به ترتیب انتخابات برای رییس، 2 نایب رییس، 6 دبیر و 3 
ناظر برگزار می شود.بعد از مشخص شدن ترکیب هیات رییسه موقت 
آن ها در حضور نمایندگان سوگند یاد می کنند و پس از آن در جایگاه 
زمان  تا  مجلس  جلسات  اداره  وظیفه  تا  می گیرند  قرار  رییسه  هیات 
تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان را عهده دار باشند. البته مدت زمان 
فعالیت هیات رییسه موقت، در آیین نامه زمان خاصی نیست و به طور 

عرفی این مدت زمان بیش از یک هفته به طول نمی انجامد.
طبق ماده 14 آیین نامه پس از قرائت گزارش کلیه شعب پانزده گانه و 
رئیسه  نمایندگان، هیأت  دو سوم مجموع  اعتبارنامه حداقل  تصویب 
برگزاری  رئیسه دائم می  کند که نحوه  انتخاب هیأت  به  اقدام  موقت 
انتخابات هیأت رئیسه دائم و ترکیب آن همانند هیات رییسه موقت با 

کارکرد یک ساله خواهد بود.
در حالی که احتمال تغییر کاندیداها در هیات رییسه دائم نسبت به 
ترکیب  که  داده  نشان  گذشته  ادوار  تجربه  اما  دارد  وجود  نیز  موقت 
جهت  این  از  و  بود  خواهد  موقت  ترکیب  همان  دائم  رییسه  هیات 
انتخابات هیات رییسه موقت از اهمیت بسیاری برخوردار است از این 
رقابت علی الریجانی و محمدرضا  بتوان گفت که سرنوشت  رو شاید 
عارف در انتخابات هیئت رئیسه موقت رقم بخورد البته عارف همچنان 
معتقد است که »هر کسی که برای ریاست انتخاب شود، تنشی ایجاد 
نخواهد شد. این ها پیش داوری هایی است که بر اساس تحلیل های 
و  همکاری  الریجانی  با  رقابت  در  وی  مبنای  می شود،  ارائه  سطحی 

رفاقت است باید پذیرفت که حرف آخر را مجلس می زند«.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه )11 خرداد( پس از تأیید اعتبارنامه ها، رئیس اجالسیه )سال( اول از 
دهمین دورۀ مجلس را برگزیدند.

رقیب الریجانی، نمایندۀ مردم استان قم در مجلس، مصطفی کواکبیان از نمایندگان استان تهران بود که تنها موفق 
به کسب رأی 11 نماینده شد.

همچنین در این رأی گیری 28 برگۀ سفید ثبت شد.
پیشتر علی الریجانی در روز یکشنبه )9 خرداد( با کسب 173 رأی از مجموع 281 رأی ماخوذه به عنوان رئیس موقت 

مجلس شورای اسالمی برگزیده شده بود.
محمد رضا عارف، نمایندۀ استان تهران دیگر نامزد ریاست موقت مجلس در روز یکشنبه بود که توانست 103 رأی به 

خود اختصاص دهد، اما وی از نامزدی برای ریاست دائم مجلس دهم انصراف داد.
ریاست دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی نیز برعهدۀ علی الریجانی بوده است.

مطهری و پزشکیان نواب رئیس دائم مجلس دهم شدند
در جلسۀ امروز مجلس شورای اسالمی انتخاب هیأت رئیسۀ دائم نیز در دستور کار بود و در نهایت مسعود پزشکیان، 
نمایندۀ مردم تبریز با 158 رأی و علی مطهری، نمایندۀ مردم تهران با 133 رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس دائم 

انتخاب شدند. 
حمیدرضا حاجی بابایی، نمایندۀ مردم همدان و محمد دهقان، نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ چناران نیز در این بخش 

نامزد شده بودند و به ترتیب 123 و 118 رأی آوردند. 
هیأت رئیسۀ دائم مجلس برای یک سال انتخاب می شود.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به 
ابالغ بودجه95 از سوی رئیس جمهور گفت: با ابالغ بودجه سال 95، حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه دو ماه نخست 

امسال در فیش حقوقی خرداد ماه اعمال و پرداخت می شود.
وی افزود: دولت برای واگذاری تمامی دو هزار طرح نیمه تمام عمرانی کشور به بخش خصوصی آمادگی دارد و در این راستا 
سرمایه گذاران بخش خصوصی از حمایت های دولتی بهره مند می شوند. سخنگوی دولت تصریح کرد: احیای 7 هزار و 700 

واحد تولیدی و صنعتی با 16 هزار میلیارد ناموت از دیگر برنامه های حوزه اقتصادی در سال جاری است.

برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس دهم امروز در خانه ملت
خبری از مهمان جنجالی مجلس نهم نیست!

علی الریجانی رئیس دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی شد

افزایش حقوق و مزایای کارمندان خردادماه اعمال می شود

مجلس دهم امروز در حالی رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که فضای سیاسی آن تفاوت بسیاری 
با مجلس نهم و مراسم افتتاحیه اش خواهد داشت و به جای نگاه های قهرآمیز عده ای از شخصیت های 

سیاسی رفتار مهمانان با یکدیگر توام باادب و احترام خواهد بود.

سخنگوی دولت اعالم کرد با ابالغ بودجه سال ۹۵، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ۲ ماه نخست امسال 
در فیش حقوقی خردادماه اعمال و پرداخت می شود.

در جلسۀ علنی مجلس شورای اسالمی علی الریجانی با کسب ۲37 رأی از مجموع 
۲76 رأی ماخوذه به عنوان رئیس نخستین سال دهمین دورۀ مجلس انتخاب شد.

پاسداران  سپاه  نیوز،  سپاه   از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  دفاعی  حوزه  گزارش  به 
ارتحال  سالگرد  هفتمین  و  بیست  گرامیداشت  با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( و یوم اهلل پانزدهم خرداد ماه، راز ماندگاری 
و  اسالمی«  انقالب  »گفتمان  و  )ره(«  امام  مکتب  »صیانت  را  اسالمی  انقالب 
»والیت فقیه« و برافراشته نگه داشتن پرچم وحدت و استکبارستیزی« دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: انقالب شکوهمند اسالمی ایران به عنوان 
یکی از بزرگ ترین رخدادهای تاریخ بشری که تحوالت شگرف و غافلگیر کننده 
ای را فراتر از جغرافیای ایران رقم زد، در جای جای عالم با نام معمار کبیر و حکیم 

خود امام خمینی )ره( عجین و با آرمان های منحصربفرد خود شناخته شود.
این بیانیه می افزاید: امام خمینی )ره( اسالم ناب، انقالبی و مقتدر را پس از قرن 
ها از محاق مظلومیت و مهجوریت بیرون آورد و با بنیان نهادن نظام جمهوری 
ایده  و  اندیشه ها  بر محور »اسالمیت« و »جمهوریت« و طرح  ایران  اسالمی 
با  را  استکباری  گریزی جوامع، قدرت های  گرایی و سلطه  بر دین  های مبتنی 

چالش جدی مواجه ساخت.
)ره( و طرح ها و نقش  امام خمینی  آرمان های  ادامه شناخت  در  بیانیه  این 
هایی که ایشان برای رهایی جوامع و ملل از استیالی سلطه گران و راه یابی آنان 
به زندگی سعادتمندانه و عزت مندانه ارائه کردند را از نکات مهم و حائز اهمیت 
آرمان  و  اهداف  که  آنجا  از  است:  کرده  تصریح  و  قلمداد  زمانی  مقطع  هر  در 
های معمار کبیر انقالب اسالمی،برخاسته از جهان بینی توحیدی و اصول،مبانی و 
ارزش های اسالم ناب محمدی )ص( و هدایت الهی بشریت بود به سرعت کانون 
توجه آحاد مردم جهان به ویژه امت اسالم قرار گرفت و  زمینه های شکل گیری 
»بیداری و مقاومت اسالمی« در جغرافیای اسالم و خیزش ضد سلطه و استکبار 

را در فراتر از سرزمین های مسلمین رقم زد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به جاودانگی گفتمان امام خمینی )ره( و لزوم تبیین 
اراده  با همت،  آن در تمامی اعصار خاطرنشان شده است: طی 27 سال اخیر 
و باور عمیق امام حاضر انقالب و امت اسالمی، خامنه ای عزیز )مدظله العالی( 

بحمداهلل گفتمان امام )ره( و انقالب اسالمی فراتر از ایران اسالمی جامعه جهانی 
را تحت تأثیرات شگرف خود قرار داده است و با تحکیم قدرت اسالم در اضالع 
هندسه قدرت جهانی، دو قطبی »سلطه گر« و »سلطه پذیر« را با قطب »سلطه 

ستیزی« به چالش کشیده است.
القرای  »ام  تراز  در  را  اسالمی  ایران  )ره(  امام خمینی  است:  افزوده  بیانیه  این 
مسلمین« قرار داد که از مهم ترین شاخص ها و مولفه های معّرف آن می توان 
به »رهبری دینی« ، »نظام حکومتی مبتنی بر اسالم و قرآن« ، »دشمن شناسی 
 ، جهان«  محرومین  و  مستضعفین  از  جانبه  همه  »دفاع   ، استکبارستیزی«  و 
های  توانمندی  از  »برخورداری  و  انقالبی«  و  ناب  اسالم  ترویج  در  »مجاهدت 

راهبردی و بازدارنده« اشاره کرد.
در این بیانیه خورشید وجودی شخصیت و آرمان های امام )ره(خاموش ناپذیر 
توصیف و با تاکید بر ضرورت صیانت از گفتمان آن حضرت و روشنگری های 
دقیق، همه جانبه و مسئوالنه آن برابر خطر تحریف تصریح شده است:هر چند 
انقالب اسالمی،  کبیر  معمار  گفتمان  تبیین   با  )ره(  راحل  امام  صالح   جانشین  
صیانت ازاندیشه های امام )ره( را با شجاعت به شایستگی راهبری می کنند،اما 
آن حضرت  تحریف شخصیت  انگلیس  و  آمریکا  کارفرمایی  با  که  روزهایی  در 
مجددًا در دستور کار رسانه های سلطه قرار گرفته است، بر میراث داران خمینی 
منظومه  و  مکتب  و شجاعانه  عالمانه  درست،  تبیین  با  است  فرض  )ره(  عزیز 

فکری امام )ره( تحریف گران خبیث را رسوا و با شکست مواجه سازند.
این بیانیه در پایان با دعوت از آحاد و اقشار مختلف ملت ایران به ویژه آحاد 
پاسداران انقالب و بسیجیان دالور برای شرکت در آئین های پاسداشت سالگرد 
های  آرمان  با  میثاق  تجدید  و  خرداد   15 اهلل  یوم  و  )ره(  خمینی  امام  ارتحال 
بلند امام )ره( و شهدا و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز 
)مد ظله العالی( تأکید کرده است: تردیدی نیست اکنون که ولی فقیه زمان و 
امام امت خامنه ای عزیز)مدظله العالی( در خط پاسداری از مکتب و راه امام 
راحل )ره( فرمان »جهاد کبیر« داده است آحاد مردم و مسولین کشور به عنوان 
که  پرچمی  به دشمن«  گفتن  »نه  با  فرهنگی  نامتقارن  مجاهدان عرصه جنگ 
خمینی کبیر با برافراشتن آن در عصر جاهلیت مدرن، ایران اسالمی را بر بلندای 
قله های عزت و عظمت جهانی قرار داده است را همچنان در اهتزاز نگه داشته 
و به اصحاب »شیطان اکبر« و »طاغوت اعظم« ، آمریکای حیله گر اجازه عرض 

اندام ندهند.

امام خمینی )ره( ایران اسالمی را در تراز »ام القرای مسلمین« قرار داد
 اجازه تحریف شخصیت امام )ره( را نمی دهیم

بیانیه سپاه به مناسبت سالگرد ارتحال امام)ره( و یوم اهلل ۱۵ خرداد:

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای با گرامیداشت 
بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی 

)ره( و یوم اهلل پانزدهم خرداد ماه تاکید کرد: امام خمینی )ره( 
ایران اسالمی را در تراز »ام القرای مسلمین« قرار داد.
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منبع : خبرگزاری فارس

حسین عبده تبریزی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا امسال شاهد رونق 
بخش مسکن خواهیم بود گفت: رونق بخش مسکن تدریجی است و این موضوع را می 

توان از آمارهای استخراج شده از میزان معامالت به وضوح دید.
وی افزود:وقوع 20 هزار معامله مسکن در تهران با رشدی حدود 12 هزار معامله در دوره 

رکود نشان از همین روند خروج تدریجی مسکن از رکود دارد.
عبده تبریزی با اشاره به اینکه هنوز با دوره رونق فاصله داریم تاکید کرد: در حال حاضر 
ساالنه کشور به 650 هزار واحد مسکونی نیاز دارد و باید تا 7 سال آینده ساالنه 700 هزار تا 

800 هزار واحد مسکونی در سال احداث شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که از چند روز آینده پرداخت وام های 80 
میلیونی ثبت نام شده نیز آغاز می شود افزود:  تاکنون 43 هزار نفر برای دریافت تسهیالت 
80 میلیونی صندوق یکم مسکن ثبت نام و سپرده گذاری کرده اند که حاکی از حدود هزار 

میلیارد ناموت سرمایه گذاری است.

گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس، فاطمه بیات، کمتر از دو هفته به آغاز ماه مبارک رمضان 
باقی مانده و برخالف هر سال که دولت بازار ماه مبارک را در دست داشت؛ ظاهرًا امسال این 
بازار است که قیمت ها را تعیین می کند و قرار نیست علیرغم افزایش قیمت  برخی کاالها 
آب از آب تکان بخورد. چرا که خبرگزاری فارس بارها و بارها از افزایش قیمت های یکباره 
کاالهای اساسی از جمله حبوبات و برنج اطالع رسانی کرده است که در نهایت اتفاق خاصی 

رخ نداده و قیمت ها شیب صعودی خود را طی کرده است.
بازار عمده فروشان مولوی یکی از مراکز مهم و اصلی توزیع انواع کاالهای اساسی در پایتخت 
به شمار می رود که این روزها حال و روز خوشی ندارد. اغلب فروشندگان این بازار از افزایش 
قیمت ها رضایت ندارند، چرا که معتقدند هر چه قیمت ها باالتر برود، قدرت خرید مردم 

کمتر شده و سود کمتری هم عاید فروشنده می شود.
طبق گزارش میدانی خبرنگار فارس قیمت انواع حبوبات دراین بازار نسبت به یک ماه و 
نیم گذشته تا 30 درصد افزایش داشته است، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی از 
7500 به 9 هزار ناموت، عدس از 8 هزار به 9 هزار ناموت و لپه نیز از 6500 به 8500 ناموت 

افزایش یافته است.
همچنین حبوبات کم مصرف تر از جمله لوبیا سفید کیلویی 6 هزار ناموت، لوبیا چشم بلبلی 

6500 ناموت، نخود 6 هزار ناموت و لوبیا قرمز 7 هزار ناموت در این بازار عرضه می شود.

م. محمدی یکی از فروشندگان حبوبات در بازار مولوی تهران در مورد علت افزایش قیمت 
می گوید، این تاجران و توزیع کنندگان هستند که بی هیچ دلیلی به یکباره قیمت ها را افزایش 

می دهند و ما خرده فروشان باید در تنگنای بازرسان تعزیرات و مشتریان قرار بگیریم.
وی می گوید: به عنوان مثال لپه را کیلویی 8100 ناموت خریده و 8500 ناموت می فروشیم و 
جالب اینجاست که گاهی مشتریان که قباًل از هر قلم حبوب چند کیلو می خریدند، اکنون 

نیم کیلو یا نهایت یک کیلو خرید می کنند.
این فروشنده بازار مولوی در مورد نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت می گوید: 
زده،  ما  به  یکبار سری  روز   20 هر  تعزیرات  سازمان  بازرس  فقط  می بینیم  ما  که  جایی  تا 
قیمت ها را کنترل کرده و جریمه صد تا 200 هزار تومانی برای ما می نویسد و می رود، اما 
کسی تاجر یا توزیع کننده ای را که خود قیمت را در بازار افزایش می دهد، را جریمه نمی کند.

اذعان بسیاری  بر  بنا  این گفته ها در حالی است که کشاورزان  فارس،  گزارش خبرنگار  به 

به  پایین  بسیار  قیمت  به  برداشت  در فصل  زمین  بر سر  را  از مسئوالن، محصوالت خود 
واسطه ها می فروشند و نقشی در افزایش قیمت ندارند.

می گوید،  نیز  نباتی  روغن  قیمت  افزایش  مورد  در  مولوی  بازار  فروشندگان  از  دیگر  یکی 
کارخانجات روغن در ابتدای سال می خواستند 15 درصد بر قیمت ها اضافه کنند، اما دولت 

خوشبختانه اجازه افزایش قیمت نداد.
این  در  کم فروشی  یا  کیفیت  کاهش  برای  عاملی  این موضوع  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
تنوع  قدر  و  آن  است  زیاد  بازار  در  روغن  عرضه  آنقدر  تصریح می کند  نمی شود،  محصول 
برند خوب وجود دارد که شرکت های روغن از ترس از دست دادن بازار مصرف هیچ حرکت 
راحتی  به  بدهند،  دست  از  را  بازار  اگر  که  چرا  نمی کنند،  قیمت  افزایش  در  خودسرانه ای 

نمی توانند آن را دوباره از دست رقیب پس بگیرند.
قیمت انواع روغن از جمله روغن 4.5 کیلوگرمی الدن طالیی 20 هزار ناموت، روغن 810 گرمی 
4600 ناموت، روغن مایع 690 گرمی 4400 ناموت، روغن سه لیتری مایع 15 هزار و 250 ناموت 

قیمت خورده است.

یکی دیگر از کاالهایی که در ماه مبارک رمضان به دلیل استفاده مردم در سفره های افطاری 
افزایش می یابد شکر است.

قیمت شکر در بازار مولوی هر کیلو 2550 ناموت است که به نظر می رسد افزایشی نسبت 
به مدت قبل ندارد.

به  برندهای معتبر  در  کیلو تخم مرغ 2650 ناموت که هر عدد آن 200 ناموت  همچنین هر 
فروش می رسد )شانه 30 تایی 6 هزار ناموت( که بنا بر اذعان توزیع کننده تخم مرغ هر کارتن 
تخم مرغ 12 هزار و 500 ناموت ضرر برای تولیدکننده آن در پی دارد، چرا که قیمت تمام شده 

باالتر از قیمت عرضه است.
مرغ هم به عنوان یکی از کاالهای مصرفی ماه مبارک که مصرف آن با افزایش روبه رو خواهد 
بود از کیلویی 6500 ناموت در دو هفته اخیر به 7250 ناموت رسیده است که فروشندگان آن 

دلیلی برای افزایش قیمت آن ندارد.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه 28 هزار ناموت و گوشت سردست گوسفندی 

با دنبه 23 هزار ناموت در بازار مولوی تعیین شده است.
اما در بین اقالمی که در ماه مبارک بر سر سفره افطاری مردم بیشتر مصرف می شود به نظر 

بازار مولوی هر  بر اذعان فروشندگان  بنا  را دارد و  افزایش قیمت  می رسد خرما بیشترین 
کیلوگرم خرمای مضافتی از 5500 ناموت به 9 هزار ناموت رسیده است.

باالی  به  ماه گذشته  نیز که طی دو  اساسی  کاالهای عمده  از  عنوان یکی  به  برنج  قیمت 
بازار مولوی کمی تعدیل شده است و حداقل می توان گفت  11 هزار ناموت رسیده بود در 

افزایشی نداشته است.

هر کیلو برنج دم سیاه 8500 ناموت، برنج مروارید گیالن 8 هزار ناموت، هاشمی درین دانه 10 
هزار و 800 ناموت، نگین ممتاز گیالن 9500 ناموت، طارم اعال دودی 11 هزار و 500 ناموت و 

هاشمی محلی 11 هزار و 200 ناموت به فروش می رسد.
 2 شامل  مصرفی  بسته  یک  حداقلی  قیمت  گرفتن  نظر  در  و  سرانگشتی  محاسبه  یک  با 
کیلوگرم مرغ، یک کیلوگرم گوشت گوسفندی، یک کیلو گرم خرما، یک کیلوگرم شکر، دو کیلو 
ماه  در  نفر  هر  برای  کیلوگرم حبوبات  و یک  پنیر  گرم  کیلو  و یک  مرغ  تخم  عدد  برنج، 10 
مبارک، خانواده ها باید 100 هزار ناموت برای یک ماه در نظر بگیرند. البته این هزینه منهای 

هزینه های جانبی و خرید روزانه را دربرمی گیرد.

این مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: با اصالحات اعمال شده ثبت سفارش 
خودرهای وارداتی مجددا آغاز شد و بازرگانان دارای کد خودرویی می توانند با طی مراحل 
قانونی از میان لیست خودروهای مجاز نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس امکان ترخیص خودرو از گمرکات میسر شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صبح امروز به خبرنگار فارس گفت: در پی واردات برخی 
وزارت  مسئوالن  حضور  با  جلساتی  در  موضوع  این  کشور،  به  استاندارد  غیر  خودروهای 

صنعت بررسی شد و قرار بود برای رفع این مشکل، راه حلی اجرایی شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، خودروهای وارداتی باید حتمًا دارای گارانتی باشند، این در حالی 
است که طبق آمار نزدیک به 70 درصد اشخاصی که واردات خودرو را انجام می دهند برای 
دریافت کارت گارانتی به نمایندگی های رسمی مراجعه نمی کنند،با وجود اینکه 3 درصد از 

قیمت خودرو را نیز بابت این گارانتی قباًل پرداخت کرده اند.
استاندارد  وارداتی،  خودروی  که  هستند  مطلع  واردکنندگان  این  کرد:  تصریح  احتشام زاد 
برای  دلیل  همین  به  کند،  دریافت  را  رسمی  نمایندگی های  تأییدیه  نمی تواند  و  نیست 
گرفتن کارت گارانتی مراجعه نمی کنند و مشتریان نیز این خودروها را بدون گارانتی تحویل 

می گیرند که باعث سرگردانی آنها می شود.
شاسی  شماره  سفارش،  ثبت  زمان  در  که  بود  این  صنعت  وزارت  نظر  داد:  توضیح  وی 
با  مطابق  و  نظارت  تحت  خودروها  این  واردات  تا  شود  ثبت  نیز  وارداتی  خودروهای 

استاندارد صورت گیرد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل اعالم شماره شاسی خودروها در زمان ثبت سفارش در اکثر 

موارد امکان پذیر نیست و در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است.

هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این 
سؤال که آیا قیمت برق افزایش یافته است، چرا که ظاهرًا گفته می شود در ابالغیه امروز 
برق  قیمت  افزایش  معنی  به  ابالغیه  این  آیا  یافته،  افزایش  برق  هزینه  رئیس جمهور 
است، گفت: تعرفه های برق هیچ تغییری نکرده است و این ابالغیه عینًا در بودجه 94 

هم بوده است و تعرفه ها تا این لحظه هیچ افزایشی نداشته است.
فالحتیان در پاسخ به این سؤال که پس دریافت عوارض ابالغ شده از سوی رئیس جمهور 
به معنای افزایش قیمت آب یا برق نیست، گفت: طبق بند »ه« تبصره 6 قانون بودجه 
مشترکان  و  کشاورزی  مشترکان  تعرفه  به  مربوط  بند  این  است  شده  ابالغ  امروز  که 
خانگی روستایی بوده و هنوز هم به همان ترتیب است و آن عنوانی که در بودجه 94 

بود، در بودجه 95 هم آمده است.
تغییری  و  است   1394 سال  تعرفه های  همانند  برق  و  آب  تعرفه های  کرد:  تأکید  وی 

نکرده است.

امسال شاهد رونق تدریجی مسکن 
خواهیم بود/ نیاز به ۵ میلیون واحد 

مسکونی جدید در ۷ سال آینده

افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت برخی کاالهای اساسی / سفره  افطاری مردم باز هم آب می رود

عوارض آب و برق بدون تغییر و موانع ثبت سفارش واردات خودرو برطرف شد
همانند سال ۹۴ است/ تعرفه ها 

تغییری نکرده است

مشاور وزیر راه و شهر سازی در گفت وگو با فارس:

فارس در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش می دهد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت وگو با فارس:یک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت:

مشاور وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه رونق بازار مسکن 
تدریجی خواهد بود، گفت: باید تا 7 سال آینده ساالنه 7۰۰ هزار واحد 

مسکونی احداث شود.

گزارش های میدانی خبرگزاری فارس از سطح بازار نشان می دهد، کاالهایی همچون خرما،  حبوبات و مرغ که در شمار کاالی پرمصرف اساسی در ماه مبارک رمضان محسوب می شود، افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته است.

یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت گفت: با اصالحات اعمال 
شده در دستورالعمل واردات خودرو ثبت سفارش از سر گرفته شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه قیمت برق 
و تعرفه ها هیچ افزایشی نداشته است، گفت: عوارض آب و برق 
در سال جاری همانند سال گذشته بوده و آن هم مختص تعرفه 

مشترکان روستایی و کشاورزان است.
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به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ تیم 
برگشت  بازی  در  ذوب آهن  فوتبال 
لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
)چهارشنبه(  امشب  آسیا  قهرمانان 
به  اصفهان  فوالدشهر  ورزشگاه  در 
مصاف تیم العین امارات رفت که در  
این دیدار با نتیجه 2 بر صفر تن به 
به جمع  راهیابی  از  و  داد  شکست 

هشت تیم برتر قاره کهن بازماند. 
لی میونگ جو در دقیقه 11 و دانیلو 
آسپریال در دقیقه 62 گل های العین  
را در این بازی خارج از خانه به ثمر 
امارات  فوتبال  نماینده  تا  رساندند 

در مجموع دو بازی رفت و برگشت 
راهی  و  بر یک رسیده  برتری 3  به 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله 

قهرمانان آسیا شود.
تراکتورسازی  تیم های  این  از  پیش 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  تبریز 
مرحله  در  اصفهان  سپاهان  و 
فوتبال  مسابقات  دور  از  گروهی 
آسیا  باشگاه های  قهرمانان  لیگ 
نیز  تهران  نفت  بودند.  شده  حذف 
در مرحله پلی آف فصل جاری لیگ 
قهرمانان آسیا از راهیابی به مرحله 

گروهی این رقابتها بازمانده بود.

این  ما!  خودمان؛  هم  بار  این  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
شکست های سریالی در فوتبال و ناکامی های پی در پی سهم و 
اندوخته ما برای سکوت های طوالنی مدتی است که با بی تفاوتی 
از کنار آن ها گذشتیم. »ما« اگر حقی برای خودمان قائل نیستیم 
باد  این فکر کنیم که چرا سال ها سکوت کرده ایم و در  باید به 
روزگاران خوش گذشته خوابیده ایم. ما اگر دینی به این فوتبال 
داشتیم باید پای این نکته می ایستادیم که چرا؛ فوتبال ایرانی؛ 
با وجود همه تعصبی که به آن داریم تبدیل به زنگ تفریحی در 
فوتبال آسیا شده و انگار باید کم کم به این باور برسیم که در 
مورد  در  )حداقل  آسیا  دو  درجه  تیم های  به  تبدیل شدن  حال 

تیم های باشگاهی( هستیم. چقدر خوبیم ما!

سرنوشت تیم های ایرانی درست شبیه همان یوزپلنگی است که 
پیراهن تیم ملی توی چشم مان  تا همین چند وقت قبل روی 
انقراض! تیم هایی که در  اثر، خنثی و شاید در حال  می زد؛ بی 
سال های دور) توجه کنید دور، خیلی دور( می توانستند حداقل 
تا جز 4 تیم در آسیا باال بروند االن کجا هستند؟ سال هاست که 
بسا  و چه  ما  باشگاهی  تیم های  تا  منتظر یک معجزه هستیم 
چشم مان  مدت هاست  که  افتخاری  بیافرینند  بتوانند  تیم ملی 

برای دیدن آن خشک شده است.

برای توصیف فوتبال ایرانی قطعا توصیفاتی بیشتر از آنچه امروز 
در رسانه ها و کوچه بازار، ال به الی آنچه در پچ پچ های روزانه 
سیوهای  سوپر  از  هنوز  آن ها  البد  داریم.  نیاز  می گذرد  مردم 
و  باقری  کریم  شوت  یا  و  می زنند  حرف  حجازی  و  عابدزاده 
فرارهای عبدالعلی چنگیز را برای همدیگر تعریف می کنند و گرنه 
دارد  بعدی  برای نسل های  ناکامی چه چیزی  امروز جز  فوتبال 
که بخواهند سینه به سینه آن را به همدیگر منتقل کنند؟ ما اما 
هنوز سرخوش از برد مقابل آمریکا در جام جهانی هستیم و دل 
به قهرمانی های پاس و استقالل در عصری که  خوش کرده ایم 
هنوز تلگرامی به وجود نیامده بود تا ببینیم در آن سوی آب ها، 
فوتبال چه خدمتی به جامعه بشری می کند. ما هنوز سرخوش 
از شوت مهدوی کیا در زمین ورزشگاه کارگران شهر دالیان به تیم 

ملی چین هستیم؛ عجیب نیست؟

سال هاست شکست هایی می خوریم که چیزی از ارزش های ما 
کم نمی کند؛ حاال اینکه ارزش ما چیست که هیچ وقت کم نمی 

شود سوالی است که باید اهالی فوتبال به آن پاسخ دهند. ما؛ 
کماکان بی تفاوت نسبت به حذف تیم های باشگاهی و ملی در 
عرصه های بین المللی، همانند سایر واکنش های مان به مسائل 
اخیر،  تنها جوک می سازیم و برای هم فوروارد می کنیم! فوتبال 
ایران البته سال هاست که همواره ِتمی از ناکامی را همراه با خود 
دارد. پس این بزرگترین تغییر در این سال ها بود؛ فوتبالی که 
در عرصه باشگاهی و ملی همواره آقایی می کرد حاال در آرزوی 
صعود یکی از تیم هایش) چه ملی و چه باشگاهی( این روزها 
در حال احتضار است. حیف که روزهای خوب خیلی زود رفتند 
که  حیف  و  ماند.  باقی  اذهان  در  فقط  آنها  خوش  خاطرات  و 
بازماندگان آن دوران طالیی فوتبال، بی حوصله تر از آن چیزی 
برای  را  روزها  آن  خوب  خاطرات  سال ها  این  در  که  هستند 

جوان ترها تعریف کنند.

که  رفت  را  راهی  همان  درست  شد؛  حذف  آسیا  از  ذوب آهن 
تراکتورسازی روز قبل ترش رفته بود. مثل سپاهان، همانند نفت، 
شبیه پرسپولیس، عین استقالل و مثل همه تیم های ایرانی در 
این سال ها. هر چند که ما هنوز دلخوشیم به جرقه سپاهان و 
شوند.  آسیا  فینال  راهی  توانستند  بوقی  از  بعد  که  ذوب آهن 
تیم ملی هم دست کمی از باشگاه های ما ندارد؛ حذف های پیاپی 
جام جهانی)  در  ناکامی  و  آسیا  ملت های  جام  اخیر  دوره   3 در 
حاال اگر عده ای وکیل سرمربیان تیم ملی نشوند و مدعی نشوند 
که مگر قرار است در جام جهانی قهرمان شویم!( تنها گوشه ای 
شده  دچار  آن  به  »ما«  فوتبال  روزها  این  که  است  فالکتی  از 
است. حاال بیاییم و برای دراز نشدن این مطلب از ناکامی های 
مطلق تیم های ملی پایه در رقابت هایش هیچ حرفی نزنیم! این 
وسط اما سوالی ذهن من را بدجور قلقلک می دهد؛ با این همه 
ناکامی چرا تیم اول آسیا در آن رنکینگ کذایی هستیم؟ خدایی 
چرا؟ به چه چیز این فوتبال باید دلخوش باشیم که آن رنکینگ 
رفاقتی را باور کنیم؟اول بودن از نظر دوستان خارجی ما یعنی 

چی؟ یکی این سوال من را جواب بدهد!

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در گفت وگو با 
رادیو ورزش در خصوص برنامه های آماده سازی تیم ملی گفت: ما 
در تیم ملی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم 

اما در حال حاضر دغدغه ما برنامه کوتاه مدت است.
وی ادامه داد: واقعیت امر این است که کشتی تیم ملی غرق شده و 
در حال رسیدن به کف دریاست و در حال حاضر اگر بخواهد کشتی 
را به سطح آب بیاوریم کار دشواری داریم. البته امیدوارم با حضور 
مهدی تاج و اعضای جدید هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال این کار 
انجام شود. کی روش تصریح کرد: شرایط به گونه ای است که ما در 
حال از دست دادن زمان هستیم و مطمئنا باید تصمیمات الزم در 
این باره اتخاذ شود تا آماده سازی تیم ملی تا قبل از بازی با قطر در 

مقدماتی جام جهانی انجام شود.
حضور  سورپرایز  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  ملی  تیم  سرمربی 
خیر،  یا  داشت  خواهد  ادامه  هم  باز  ملی  تیم  در  جوان  بازیکنان 
بازیکنان  را به  گفت: در حال حاضر تالش ما این است که تجربه 
این  اگر  و  ندارد  وجود  معجزه ای  فوتبال  در  کنند.  رشد  تا  بدهیم 
طور تصور کنید که باید ترکیب را عوض کنیم اشتباه می کنید. قدم 
جادویی در فوتبال وجود ندارد. هدف ما انتخاب بازیکنان باکیفیت 

است تا به آنها فرصت کسب تجربه بدهیم.
خود  دستاوردهای  باید  که  داریم  قرار  برهه ای  در  کرد:  عنوان  وی 
را خلق کنیم. این یک مثال  ارائه دهیم و فرصت نداریم چیزی  را 

بیرون  را سوراخ کنند و نفت  باشند که زمین  است. شاید کسانی 
بیاید. این یک معجزه است اما فوتبال اینطور نیست. برنامه ریزی 
و نظم و انضباط باالیی می خواهد. اینها عواملی هستند که بازنده 

را از برنده متمایز می کند.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اینکه او گفته بود در 
جام جهانی 2018 تیم ایران می تواند از مرحله مقدماتی جام جهانی 
به دور دوم صعود کند، اظهار داشت: باید بگویم من این حرف را 
یکسال و نیم پیش مطرح کردم و االن برای انجام چنین کاری دیر 
شده است. متاسفانه در دوره ریاست کفاشیان او به حرف های من 
گوش نکرد و االن برای این مسئله دیر شده است. ما یکسال و نیم 
زمان را برای کارهای ساختاری و بهبود تجهیزات از دست دادیم و در 
حال حاضر تنها ایده ما این است که در هر بازی برنده بیرون بیاییم 

و به فکر بازی بعد باشیم.
کی روش در خصوص اینکه تیم ملی خیلی هجومی بازی نمی کند و 
آیا شاهد تغییر سبک در بازی ملی پوشان خواهیم بود یا خیر، افزود: 
فوتبال یک بازی آزادانه است و هر کسی می تواند نظرش را بیان 
کند. وقتی شما بازیکنانی مثل ژاوی، مسی و اینیستا را دارید قطعا 
تیم  در  بود. وقتی  ارائه می دهید متفاوت خواهد  فوتبالی که  نوع 
شما رونالدو و بیل بازی می کنند قطعا باید فوتبال متفاوتی با سایر 
تیم ها نشان دهید. البته برخی اوقات یکسری منتقدان حرف هایی 
را هم  فوتبال  بازی  یک  آنها  که  چرا  ندارد  بحث  که جای  می زنند 
نمی بینند و تفاوت توپ را با خیلی از مسائل تشخیص نمی دهند. 

این صحبت ها برای من مهم نیست.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سؤال که اشتباهات بازیکنان ما 

در ضربات آخر زیاد است و آیا این موضوع به کمبود تجربه یا بازی 
بین المللی بازمی گردد یا خیر، گفت: ضربات آخر موضوعی است که 
باید روی آن کار کنیم و می توانیم پیشرفت کنیم اما وقتی تا این 
نتیجه  از  باید  و 3 گل می زنید  گلزنی خلق می کنیم  اندازه فرصت 

خوشحال باشید.
در  می توانند  نقشی  چه  ورزشی  رسانه های  که  این  مورد  در  وی 
و  دارند  بسزایی  نقش  کنند ، گفت:  مطمئنا  ایفا  تیم  موفقیت یک 
آن هم به این دلیل است که نمی توان فراموش کنیم که پل بین ما 
و رسانه ها هستند. هواداران برای ما بسیار مهم هستند و ما برای 
آنها بازی می کنیم. رسانه ها می توانند حقایق را بازگو کنند و بگویند 
فوتبالیست های ما در چه شرایط سختی تمرین می کنند. بازیکنان 
باز  اما  داشتند  امکانات  لحاظ  از  را  شرایط  بدترین  مواقعی  در  ما 

هم سخت کار کردند. کمک آنها این است که حقایق را بازگو کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: وقتی عده ای منتقد انگشت شمار 
که دروغ می گویند و صحبت ها را تحریف می کنند، نقش رسانه این 
است که شفاف سازی کنند. یک منتقد نادان می گوید که تیم ملی 
فرصت رویارویی با ایتالیا و یونان را از دست داده و با آنها بازی 
نکرده است، این ها صحبت های نادرستی است. نقش اصلی رسانه 
این است که انتقادهای مثبت و سازنده را بگوید که این موضوع 
به ما هم کمک می کند. طبیعتا وقتی ما در زمین بازی می کنیم نقاط 
ضعفی داریم. اگر رسانه ها آن را بگویند قطعا به ما کمک خواهد 
کرد. وی در پایان عنوان کرد: فردا بازی متفاوتی را مقابل قرقیزستان 
بازی  که  دارند  را  فرصت  این  جوان  بازیکنان  و  داد  خواهیم  ارائه 

خوبی را به نمایش بگذارند و تجربه کنند.

با  المپیکی  فدراسیون های  رؤسای  در مراسم دیدار  محمد گودرزی 
از  ابتدا  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگیری 
جهانگیری و تمام مسئوالنی که در این جلسه حضور دارند، تشکر 
می کنم. امیدوارم خدا عنایت خاصی داشته باشد تا کاروان ایران در 
المپیک نتایجی درخور ایران کسب کنند.از اعضای تیم ملی جوانان 
که پشتوانه والیبال هستند و آینده این رشته را تضمین می کنند هم 

تشکر می کنم که در این جلسه حاضر شدند.
و  می کنم  تشکر  والیبال  مسئوالن  زحمات  از  باید  داد:  ادامه  وی 
موفقیت اخیر این رشته را تبریک می گویم. با حمایتی که مسئوالن 
داشتند والیبال توانست برای اولین بار در تاریخ مقتدرانه به المپیک 
برود و امیدوارم در ریو هم حریف خوبی برای تیم های قدرتمند باشد 

و موضوع نگاه به سکو محقق شود.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در گذشته بار اصلی کاروان 
ایران بر عهده رشته هایی مانند کشتی، وزنه برداری و تکواندو بود 
اما حاال امیدوارم رشته هایی مانند تیراندازی با کمان، دو و میدانی، 
والیبال و ... در عرصه های المپیک و پارالمپیک موفق باشند و به 

خوبی عرض اندام کنند.
و  ورزش  از  محکم  همیشه  دولت  در  جهانگیری  افزود:  گودرزی 

مطالبات ما دفاع می کند و به نوعی نقطه امید ما در دولت است.
وی اخیرا تیم فوتسال را پذیرفت و مالقاتی با مسئوالن این رشته 
داشت و امیدوارم این جلسه کمک کند تا کاروان ایران در المپیک 

موفق باشد.
در ادامه این جلسه داورزنی با ارائه گزارشی از روند المپیکی شدن 
برنامه ریزی  بر اساس یک  افتاد  والیبال  در  اتفاقی که  ایران گفت: 
جهانی،  لیگ  به  رفتن  آسیا،  در  قهرمانی  ما  اهداف  بود.  درازمدت 
موفقیت در قهرمانی جهان و ... بود که در آن زمان تیم ما در جایگاه 

27 جهان قرار داشت.
وی ادامه داد: رفته رفته در رنکینگ جهانی صعود کرده و حاال در 
جایگاه هشتم هستیم. ما بر اساس برنامه گام به گام از آسیا عبور 
البته  که  شد  عملی  ما  برنامه های  تمام  اساس  همین  بر  و  کردیم 

مسئوالن در این راه کمک زیادی کردند.
فدراسیون  استراتژی  کرد:  خاطرنشان  والیبال  فدراسیون  رئیس 
تالش در جهت خودکفایی بود تا منابع مالی خودش را تامین کند. 
ما از مجموعه استعدادهای کشور استفاده کردیم و تیم ملی کنونی 
را تشکیل دادیم که توانست باالتر از لهستان و به عنوان تیم دوم 
به المپیک برود. تیم ما از 7 بازی توانست 6 بازی را به سود خود 

رقم بزند که بازتاب گسترده ای در سایت فدراسیون جهانی داشت.
وی افزود: تیم جوانان ما هم اواخر خرداد ماه عازم بازی های آسیایی 
است و ما می خواهیم از این تیم برای المپیک 2020 استفاده کنیم. 
من فکر می کنم این تیم می تواند مسیر رشد والیبال را ادامه دهد تا 

همچنان در جمع برترین ها بمانیم.
داورزنی گفت: تیم ملی والیبال نماد قدرت ملی و توانمندی جوانان 
این مرز و بوم است که با وجود تمام سختی ها در چند سال اخیر 
توانسته در جمع برترین ها قرار بگیرد. والیبال در المپیک باعث عزت 

و سربلندی ملت خواهد شد.

کی روش: کشتی تیم ملی غرق شده و 
کار دشواری برای بازگشت داریم

کفاشیان به حرف هایم گوش نکرد

گودرزی: امیدوارم والیبال در المپیک 
روی سکو برود/ جهانگیری نقطه امید 

ما در دولت است

حذف ذوب آهن از لیگ قهرمانان آسیا
ایران در جمع هشت تیم برتر آسیا 

نماینده ای ندارد 

می بازیم اما چیزی از ارزش های ما کم نمی شود؛ چقدر خوبیم ما!

منبع : خبرگزاری فارس

عده ای منتقد نادان دروغ می گویند و صحبت ها را تحریف می کنند

داورزنی: والیبال باعث عزت و سربلندی ملت می شود

سرمربی تیم فوتبال کشورمان گفت: واقعیت 
امر این است که کشتی تیم ملی غرق شده و در حال 
رسیدن به کف دریاست و در حال حاضر اگر بخواهد 

کشتی را به سطح آب بیاوریم کار دشواری داریم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم تیم ملی 
والیبال در ریو هم حریف خوبی برای تیم های قدرتمند 

باشد و موضوع نگاه به سکو محقق شود.

ذوب آهن با دریافت دو گل از العین از راهیابی به 
مرحله یک چهارم نهایی جام قهرمانان آسیا باز ماند.

ناکامی های مطلق فوتبال ایران چه در عرصه باشگاهی و چه در عرصه ملی برای ما عادت شده اما چرا 
هنوز به این دلخوش می کنیم که در رنکینگ آسیا فوتبال ایران »نامبر وان« است؟!
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خرداد  1395 فرهنگیارمغان

منبع : خبرگزاری فارس

اختتامیه  تئاتر خبرگزاری فارس،مراسم  و  به گزارش خبرنگار سینما 
شصت و نهمین جشنواره کن به پایان رسید و سهم فیلم »فروشنده« 

دوجایزه مهم بود.
دوربین طال به فیلم »الهی« رسید

فیلم فرانسوی »الهی« ساخته »هدا بیامینا« موفق به کسب جایزه 
دوربین طالیی بهترین فیلم اول جشنواره کن در سال 2016شد. هدا 
زنان و  در مورد  بود روی سن  زده  این جایزه هیجان  از  بنیاما که 

مسئولیتی که در جامعه بر عهده دارند صحبت کرد.
ژان پیرلئو نخل طالی افتخاری گرفت

و  گرفت  قرار  تقدیر  مورد  فرانسوی  پیشکسوت  بازیگر  لئو  پیر  ژان 
نخل طالی افتخاری کن به او اهدا شد و پس از آن مورد تشویق 
حاضران قرار گرفت. ژان پیر لو روی سن گفت: االن همان احساسی 
را دارم که 59 سال پیش تروفو فیلمنامه  »چهارصد ضربه« را برای 

اولین بار به من داد و از بابت آن چنین حسی داشتم.

نخل طالی بهترین بازیگری مرد برای سید شهاب حسینی

اشک  خوشحالی  از  علیدوستی  ترانه  حالیکه  در  حسینی  شهاب 
بازیگر  بهترین  جایزه  گرفتن  از  پس  و  رفت  سن  روی  میریخت 
مرد گفت : جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم و در ادامه از 
اصغر فرهادی و عوامل فیلم تشکر کرد. کتایون شهابی داور ایرانی 

شصت و نهمین جشنواره کن نیز روی سن به سخنان حسینی گوش 
می داد.

*جایزه بهترین بازیگر زن و نخل طالی این بخش به ژاکلین ژوزه 
برای فیلم »ماروسا« رسید و او گفت من تنها خودم را برای حضور 
در مراسم آماده کرده بودم و می خواستم با دخترم از اختتامیه لذت 
ببرم و انتظار این جایزه را نداشتم. او در هنگام کسب جایزه به وجد 

آمده بود و اشک میریخت.
جایزه بهترین فیلم نامه سهم اصغر فرهادی شد

جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید تا فیلم فروشنده به 
دومین جایزه خود از این دوره از جشنواره برسد. فرهادی پس از 
اعالم نامش به عنوان برنده این جایزه همسرش را در آغوش گرفت 
از حضور روی سن و دریافت جایزه گفت: روزی به همراه  و پس 

فیلمبردارم برای تماشای نسخه نهایی فروشنده به سینمایی رفتیم 
مسئول سالن گفت بیست دقیقه برای آماده شدن فیلم الزم است 
و در این فاصله فیلم جورج میلر یعنی مد مکس را برایم گذاشت 
گفت:  ادامه  در  او  است.  خوب  نشانه  یک  این  کردم  احساس  و 
فیلم های من شاد نیستند اما امیدوارم با کسب این جایزه و جوایزم 

مردم ایران یا حداقل بخشی از آنان را شاد کنم.
کریستین مونجیو  و  فیلم »خریدار شخصی«  برای  آسایاس  *الیور 

مشترکن جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کردند.
است«  دنیا  پایان  فقط  »این  فیلم  به  داوران  هیئت  ویژه  *جایزه 

زاویر دوالن رسید.
لوچ  اثر کن  به »من دانیل بلک«  بهترین فیلم رسید  *نخل طالی 
رسید تا وی برای دومین بار موفق به کسب این جایزه شده باشد. 
مل گیبسون، کارگردان و بازیگر آمریکایی این جایزه را اهدا کرد، او 
در سال 2006بخاطر اثر تحسین شده و زیبای »بادی که بر مرغزار 
می وزد« موفق به کسب این جایزه شده بود، گرچه وی مهمترین 
اصغر  اثر  امسال  فیلم  موثرترین  اما  برد  را  امسال  جایزه جشنواره 

فرهادی است.
کارگردان  خیمنز«  »خوانجو  به  کوتاه  فیلم  بهترین  طالی  *نخل 

اسپانیایی برای فیلم »تایم کد« اعطاء شد.
رسید.  منتقدان  سوی  از  بی ارزش  فیلمی  به  جایزه  *پربحث ترین 
به  دنیاست«  پایان  فقط  »این  فیلم  به  داوران  هیئت  جایزه 
کارگردانی »خاویر دوالن« رسید که مهمترین جایزه پس از نخل طال 
محسوب می شود و یک فرانسوی دیگر بنام »آندرا آرنولد« با فیلم 

عزیز آمریکایی جایزه هیئت داوران را دریافت کرد.
فیلم های »پترسون« ساخته جیم جارموش و »تونی اردمن« ساخته 

مارن آده        ا ناکامان بزرگ کن امسال بودند.

استاد حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقالب به دلیل کهولت سن 
و بیماری، بامداد امروز در بیمارستان آسیا دارفانی را وداع گفت.

وداع  را  فانی  دار  انقالب  پیشکسوت  شاعر  سبزواری  حمید  استاد 
در   1304 سال  در  سبزواری  حمید  به  مشهور  ممتحنی  سین  گفت 

سبزوار در خانواده ای مسلمان و معتقد چشم به جهان گشود.
شاعری  قریحه  که  بود  ای  ساده  ور  پیشه  )عبدالوهاب(،  پدرش 
بود  مردمی  ممتحنی( شاعری  )مال محمد صادق  و جدش  داشت 
که )مجرم( تخلص می کرد و آثارش در سفری به مشهد، در حمله 

راهزنان به یغما رفت.

حمید، قبل از رفتن به مدرسه در خانه نزد مادرش قرآن را آموخت و 
به همین دلیل وقتی به مدرسه رفت فارسی را خیلی خوب و سلیس 

می خواند و از بچه های دیگر جلوتر بود.
وی در سال 1311 در سن هفت سالگی به مدرسه رفت و در مدرسه 
شیخ حسن داورزنی که مدرسه مردمی بود به تحصیل علم و دانش 

مشغول شد.
میرزا  نزد  و  داشت  نیز  درس  از  خارج  مطالعات  آن  بر  عالوه  وی 
حبیب جوینی، جامع المقدمات را خواند و مدتی نزد روحانی دیگری 

با نام محمدعلی محمدی درس خواند.
و  کرد  شعر  سرودن  به  شروع  14سالگی  سن  از  سبزواری  حمید 
بیشتر  که  نوشت  می  نامهˈ  ˈفریاد  نام  با  دفتری  در  را  اشعارش 
اشعارش اجتماعی بود واین بیشتر به علت جریانهای سال 1320 و 

ورود متفقین به ایران و مشکالت اقتصادی و معشیتی بود.
علت  به  و  گذراند  سبزوار  شهر  در  را  خود  جوانی  دوران  حمید، 

مشکالت معیشتی تحصیالتش گسیخته ماند.
و  معمول  زمان  آن  در  که  پرداخت  تصنیف  سرودن  به  ابتدا  وی 

مرسوم شده بود و آن را در کتابفروشی می فروخت.
وداع  را  فانی  دار  انقالب  پیشکسوت  شاعر  سبزواری  حمید  استاد 
و  آموزش  استخدامی  آزمون  در  شرکت  با  سبزواری  حمید  گفت 

پرورش در بین هشتاد نفر رتبه سوم را کسب کرد.
وی در سال 1331 ازدواج کرد و یک سال بعد از ازدواج، کودتای 28 
او تحت  و  آورد  به وجود  گرفتاری هایی  برای حمید  مرداد 1332 
تعقیب قرار گرفت و مدتی متواری بود و مدتی را در اسفراین مخفی 

شد.
وی مدتی در شرکتی که سنگ معدن استخراج می کرد در اطراف 
با اجاره حمام در سبزوار  را نیز  سبزوار و شاهرود کار کرد و مدتی 

گذراند.
او مدتی در بانک بازرگانی مشغول کار شد و سپس به تهران منتقل 
محمودیه  و  دولت  دروازه  مثل  آن  مختلف  های  شعبه  در  و  شد 
آن  داخلی  نشریه  و  بانک  روابط عمومی  در  و مدتی هم  تجریش 

مشغول کار شد.
حمید بعد از انقالب، ضمن کار در بانک، برای انقالب شعر و شعار 

می ساخت که در راهپیمایی ها و نماز جمعه خوانده می شد.
یکی از این شعر ها ˈآمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ توˈ بود.

باشد  انقالب  خدمت  در  کامال  باید  که  کرد  احساس  بعدها  وی 
را  خود  دلیل  این  به  کند  انقالبی حرکت  و سرود  طریق شعر  از  و 
بازنشسته کرد و به صدا و سیما رفت و از آن زمان در شورای شعر 

مشغول خدمت می باشد.
شعر حمید، شناسنامه زمانمند انقالب است زیرا که کمتر حادثه یا 

رویدادی است که انعکاسی از آن در شعر او نباشد.
معاصر  تاریخی  مهم  رویداد  خویش،هر  ویژه  حساسیت  با  شاعر 

ایران رابا گلواژه های آثار حمید سبزواری :
،قسمتی  تقسیم می شود  دو بخش  به  و سروده های حمید  آثار 
از آن محصول و مولود دوران اختناق است که شاعر با شجاعت و 
شهامت و ایمان راسخ برحکومت تاخته و اوضاع نابسامان آن را 
نکوهش کرده است و در میان آن آثار، به حق سخنانی بس بلند و 
فاخر و شور انگیز یافت می شود که از قدرت طبع و صفای قریحه 

ومهارت شاعر حکایت دارد.
وداع  را  فانی  دار  انقالب  پیشکسوت  شاعر  سبزواری  حمید  استاد 
گفت بخش دوم آثار وی پس از پیروزی انقالب است که در این 
زمان تالش شاعر انتقال هر چه بهتر پیام انقالب و دفاع از ارزشها و 

باورهای اصیل اسالمی است.
ترتیب  به  که  به چاپ رسیده است  از حمید سبزواری  هفت دفتر 

عبارتند از :
1-سرود درد

سرود درد، نخستین دفتر شعر حمید سبزواری است که سروده های 
سالها 36 تا 57را در بر می گیرد، دوران بیست و یک ساله ای که 

مشحون از وقایع سیاسی و رنج و دردمندی شاعر است.
و  بیدار  وجدان  از  خبر  دفتر  این  در  حمید  کالسیک  و  آزاد  اشعار 

آگاهی اجتماعی وی در شرایط دشوار می دهد.
در این دفتر حدود 65 غزل،36 قصیده، 5 مثنوی، 34 شعر نو، 19 
بند وجود  ترانه، سه مسمط، دو قطعه و یک ترکیب  چهارپاره، 16 

دارد.
از  سرود درد، با مقدمه رهبر معظم انقالب و همچنین مقدمه ای 
کیهان  انتشارات  توسط  در سال 1367  و سراینده  استاد شاهرخی 

منتشر شده است.
2-سرود سپیده

سرود سپیده، دومین دفتر اشعار معاصر حمید سبزواری است که 
همچون دفتر نخست با مقدمه رهبر معظم انقالب و استاد صادق 

آینه وند منتشر شده است.
در این دفتر نیز که اشعاری به شیوه نو و کالسیک آورده شده است 
حدود 94 غزل،31 قصیده، 16مثنوی، دو قطعه، 138رباعی، سه ترکیب 

بند، سه مسمط، دو ترجیع بند، 9چهارپاره و 12شعر نو وجود دارد.

این دفتر درسال 1368 به وسیله انتشارات کیهان منتشر شده است.
3-کاروان سپیده :

کاروان سپیده در برگیرنده 26 قطعه از اشعار حمید سبزواری است 
که سومین اثر وی می باشد و دارای طلیعه ای از سراینده با عنوان 

)سخنی از سر وظیفه( و نیز مقدمه کوتاهی از ناشر است.
واحد  هنری  حوزه  انتشارات  توسط   1373 سال  در  سپیده  کاروان 

شعر ادبیات و هنر مقاومت منتشر شده است.
4-یاد یاران:

یاد یاران مثنوی نسبتا بلندی است در رثای جهادگر شهید مهندس 
سید محمد تقی رضوی و جمعی از شهیدان دفاع مقدس.

های  دلتنگی  شرح  به  مقام  و  حال  تناسب  به  اثر  این  در  حمید 
خویش می پردازد و با مروری بر وقایع انقالب و دفاع مقدس به 
معرفی شهید رضوی پرداخته و ویژگی های ممتاز وی را برشمرده و 

به تناسب از دیگر سرداران شهید یاد می کند.
کمیته  و  سپاه  شهید  سرداران  بزرگداشت  کنگره  را  یاران(  )یاد 

انتشارات در سال 1376منتشر کرده است.
5 - گزیده ادبیات معاصر:

نیستانˈ  انقالب توسط ˈکتاب  از  از کارهای شایسته ای که پس 
صورت گرفت چاپ گزیده آثاری از شاعران معاصر است.

سبزواری  حمید  اشعار  گزیده  مجموعه،  این  از  اثر  پنجمین  و  سی 
بر  در  تاکنون  دور  از سالهای  را  آن 34 شعر سبزواری  در  که  است 

می گیرد.
6- به رنگ آمده دشمن :

به رنگ آمده دشمن، با عنوان اولیه )بار دیگر مسجد ضرار( منظومه 
ای است کوتاه با 56 بیت در قالب مثنوی که در آن سبزواری شیوه 
های فرهنگی دشمنان انقالب و اسالم را پس از پذیرش قطعنامه 

598 بیان کرده است.
این منظومه که بارنخست درروزنامه کیهان به چاپ رسید، به دلیل 
اهمیت ویژه به سفارش و تاکید رهبر معظم انقالب به صورت جزوه 
ای مستقل با ابیاتی افزوده به چاپ رسید که آن را سازمان تبلیغات 

اسالمی درسال 1368 چاپ ومنتشر کرده است.
7-سرودی دیگر:

این دفتر دربرگیرنده 142 قطعه از تازه ترین اشعار کالسیک حمید از 
1366 تاکنون است.

انجمن  و  سیما  و  سازمان صدا  به همت   1381 ماه  اردیبهشت  در 
قلم در آئینی با عنوان ˈآفرین روشنانˈ مراسم نکوداشت شاعر در 
سالن کوثر سازمان صدا و سیما برگزار شد که رهاورد آن ˈسرودی 

دیگر می باشد.
نیز یادداشت ستاد برگزاری آیین  با مقدمه سبزواری و  این کتاب 
چاپ  به   1381 درسال  سروش  انتشارات  توسط  روشنان(  )آفرین 

رسیده است.

معاون  میرباقری  مرتضی  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سیمای رسانه ملی سکان شبکه سه سیما را بار دیگر به 

پورمحمدی سپرد.
شبکه سه در این حکم شبکه تخصصی ورزش، مسابقات 
پخش  و  تأمین  تولید  که  شده  خوانده  سرگرمی  و 
اهداف  اساس  بر  را  پرنشاط  و  مفرح  مفید  برنامه های 
کالن رسانه و عنایت به مؤلفه های دین، آگاهی، اخالق 
و امید در همه قالب های برنامه سازی بر عهده دارد. دکتر 
سیما  سه  شبکه  جدید  مدیر  از  حکم  این  در  میرباقری 
وبهره گیری  بزرگ  خداوند  به  توکل  با  است  خواسته 
پخش  و  ساخت  برای  تجربه  و  نظر  اهل  تجارب  از 
به ویژه  مخاطبان  عموم  برای  واثرگذار  مفید  برنامه های 

جوانان عزیز ایران اسالمی اهتمام ویژه داشته باشد.
معاون سیما در پایان این حکم از تالش های سیدغالمرضا 
میرحسینی در طول مدت تصدی این مسئولیت قدردانی 

کرده است.

شهاب حسینی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد / جایزه بهترین فیلم نامه 
سهم اصغر فرهادی شد/ کن لوچ دومین بار نخل طال گرفت

استاد حمید سبزواری درگذشت +زندگینامه 

اولین حکم میرباقری به نام معاون سابق سیما
پورمحمدی دوباره مدیر شبکه سه شد

در اختتامیه جشنواره کن

بامداد امروز و بر اثر بیماری؛

شهاب حسینی پس از دریافت جایزه گفت این 
جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم و اصغر 

فرهادی نیز بعد از دریافت جایزه گفت: فیلم های من 
شاد نیستند، امیدوارم با دریافت این جوایز بتوانم 

بخشی از مردم ایران را شاد کنم.

استاد »حمید سبزواری« شاعر پیشکسوت و پرآوازه انقالب،دعوت حق را لبیک گفت.

معاون سیما با صدور حکمی علی اصغر پورمحمدی را به سمت مدیریت 
شبکه سه سیما منصوب کرد.
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