قديريابيانه:

فساد مقامات
يکي از راههاي
رايج نفوذ است

2

مدير انجمن نخبگان جهان اسالم گفت :فساد مقامات يکي از راههاي رايج نفوذ است.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم محمدحسن قديريابيانه در برنامه «فتنه و روشهاي نفوذ دشمن» فساد مقامات را يکي
از راههاي رايج نفوذ در دنيا دانست و اظهار کرد :مقامات مختلف را درگير به فسادهاي مختلف مالي
و اخالقي ميکنند تا به خواستههاي کشورهاي مستکبر تن دهند.وي اضافه کرد :وقتي تقويت يک
جريان يا کسي بهزعم دشمن موجب تضعيف نظام ميشود کمک مالي به آنها از طريق غيرمستقيم
انجام ميشود ،چراکه ممکن است آن جريان مستقيم پول « سي آي اي» را نپذيرد براي مثال مقام
معظم رهبري به مسئوالن دفتر خود گفته بود اگر کسي پول هنگفتي را آورد بدون بررسي قبول نکنيد،
شهرام جزايري اين کار را کرد و از همين طريق سرنخ کارهاي جزايري به دست آمد.مدير انجمن نخبگان
جهان اسالم با گريزي به فرهنگ غلط تبليغات انتخاباتي در کشور عنوان کرد :نامزدهاي انتخاباتي از
اين پيشنهادها استقبال ميکنند مث ً
ال يکي از نمايندهها سربرگ و مهرش را در اختيار شهرام جزايري
قرار داده بود يا نماينده ديگري را داشتيم که پولي را گرفته بود و براي شهر ه م خرج کرده بود اما

سياسي

آي تاهلل عل مالهدي:

با کشتن ميليونها انسان در دو جنگ جهاني نتوانستند
دنيا را اداره کنند

دشمنان به دنبال بيريشه کردن
تاريخ انقالب هستند
نماينده وليفقيه در استان خراسان رضوي گفت :دشمنان به دنبال بيريشه کردن
تاريخ انقالب هستند.به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد ،آيتاهلل سيد احمد
علمالهدي در ديدار هيئت مؤسس و هيئت مديره موسسه فرهنگي هنري خانه تاريخ
مشهد مقدس ،با بيان اينکه دشمن براي لوث کردن انقالب و شخصيتهاي انقالبي،
برنامهريزي و توطئهچيني کرده است ،اظهار کرد :هدف از اين سياست شيطاني،
بيريشه کردن تاريخ انقالب اسالمي است.وي با بيان اينکه دشمن با شبههافکني و
ايجاد ترديد ،انقالب را يک درگيري قدرت محور و دنياطلبانه بين نيروهاي انقالب
معرفي ميکند که اين جنگ قدرت دردي از مردم دوا نکرده و نميکند خاطرنشان
کرد :عرصه ،عرصه جنگ است و بايد ب ه سرعت اهداف و برنامههاي خانه تاريخ مشهد
عملياتي شود ،اگر قرار است خانه تاريخ در تاريخ مشهد مقدس و تثبيت امر واليت
مؤثر باشد ،بايد به شبهات در فضاي مجازي و فضاي حقيقي پاسخ دهد تا هويت
تاريخي مشهد مقدس حفظ شود.

نماينده مردم زاهدان در مجلس:

مردم ايران هرگز فتنه  88را
فراموش نخواهند کرد
نماينده مردم زاهدان در مجلس گفت :مردم ايران هرگز فتنه  88را فراموش نخواهند کرد.
حسينعلي شهرياري در گفتگو با خبرنگار فارس در زاهدان با بيان اينکه مردم در حماسه
 9دي تمام معادالت دشمنان نظام را بر هم زده و توطئههاي آنان را خنثي کردند ادامه
داد :حضور مردم در روز  9دي هم به استکبار جهاني و هم به ايادي آن فهماندند که اين
نظام جايگاه دارد و تودههاي مختلف مردم از آن حمايت ميکنند.نماينده مردم زاهدان
در مجلس با بيان اينکه به اين سادگي نميشود يک انقالب ايدئولوژيک را توسط برخي
افراد فتنهگر به حاشيه برد گفت :مردم ايران هرگز فتنه  88را فراموش نخواهند کرد،
دشمنان نظام را شناخته و به بصيرت الزم رسيدهاند.

سردار موسوي:

کشورهايمنطقهدرزمينهحفاظتهواپيمايي
از ما درخواست آموزش دارند
فرمانده سپاه حفاظت هواپيمايي گفت :کشورهاي منطقه در زمينه حفاظت هواپيمايي
از ما درخواست آموزش دارند.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار صفرعلي موسوي در جمع
خبرنگاران با بيان اينکه در طول سال گذشته تمام تجهيزات ما به روز شدند ،اظهار
کرد :دشمن از به روز شدن تجهيزات ما آگاه است و جرات تجاوز ندارد.وي با بيان اينکه
اقدامات ما پيوسته است و چک و کنترل مسافران به صورت پيوسته ادامه دارد ،گفت:
با گذشت  ٩ماه از سال با تالش دستگاههاي امنيتي و نظارتي ،هيچ مشکل و اقدام
تروريستي در بخش هواپيمايي نداشتيم.موسوي ادامه داد :در بخش حفاظت هوايي
در ميان کشورهاي منطقه جايگاه بسيار خوبي داريم.وي خاطرنشان کرد :کشورهاي
منطقه در زمينه حفاظت هواپيمايي ،از ما درخواست آموزش داشتند و ما آمادگي الزم
را در اين زمينه داريم.

س رلشکر باقري:

فعاليتهاي پدافند غيرعامل بايد با
حداکثر هماهنگي با دولت انجام شود
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :فعاليتهاي پدافند غيرعامل بايد با حداکثر
هماهنگي با دولت انجام شود.به گزارش خبرگزاري مهر سرلشکر محمد باقري در بيست
و دومين جلسه کميته دائمي شوراي عالي پدافند غيرعامل با تاکيد بر اينکه ستاد
کل نيروهاي مسلح و سازمان پدافند غيرعامل کشور اصرار دارند عمده فعاليت هاي
پدافند غيرعامل با هماهنگي حداکثري با دولت انجام گرفته شود ،گفت :در اين رابطه
تالش هاي زيادي براي هماهنگي انجام شده است و اميد داريم که اين هماهنگي براي
پيشبرد امور افزايش يابد.

عضو اسبق کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:

مخالفتآلسعودباانتقالپايتخت
رژيم صهيونيستي به قدس ظاهرسازي است

عضو اسبق کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :مخالفت آلسعود با
انتقال پايتخت رژيم صهيونيستي به قدس ظاهرسازي است.سيد علي آقازاده در گفتگو
با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اسالمي و عربي بودن عربستان اظهار کرد :مخالفت
آل سعود با انتقال پايتخت رژيم صهيونيستي از تلآويو به قدس بيدليل نيست.وي با
بيان اينکه دنيا بر اصالت کشور فلسطين اذعان دارد ،افزود :اکثر کشورهاي مسلمان و
يدانند که رژيم صهيونيستي
غيرمسلمان و حتي کشورهاي مجمع عمومي سازمان ملل همه م 
غاصب سرزمين فلسطين است.وي با تأکيد بر اينکه دنيا غصب سرزمين اشغالي فلسطين
توسط صهيونيستها را شاهد است ،گفت :همه در دنيا اعم از نخبگان کشورها ،رؤساي
جمهور و افکار عمومي جهان شاهد هستند که قدس و فلسطين را رژيم صهيونيستي
غصب کرده است.نماينده اسبق مردم رشت در مجلس با بيان اينکه رژيم آل سعود يک
رابطه مخفي با رژيم صهيونيستي دارد ،خاطرنشان کرد :براي آل سعود حفظ فلسطين
اص ًال مهم نيست ،بلکه سعوديها ميخواهند به کشورهاي عربي و جهان ثابت کنند که
در جهان اسالم و ميانجيگري پيشتاز هستند.آقازاده با بيان اينکه آل سعود هيچگاه از
رژيم صهيونيستي عبور نميکند و مخالفت با انتقال پايتخت از تلآويو به قدس شريف
تظاهر است خاطرنشان کرد :انتقال پايتخت بيشتر جنب ه ظاهري داشته و تشريفاتي است
وگرنه آل سعود هيچ تعصبي روي قدس شريف و مردم فلسطين ندارد.

»

وقتي «بيبيسي» نگران سالمتي
ايرانيان ميشود!
ادامه از صفحه 4
سؤال بعدي هم به همين گونه است .آيا مصرف محصوالت تراريخته براي
سالمتي انسان مضر است يا توليد آن؟ اگر محصوالت تراريخته زيانبار
هستند ،چرا بعد از  20سال واردات و مصرف  3تا  5/5ميليارد دالري
محصوالت تراريخته ،وعدم انتشار هيچ گزارشي از مراجع رسمي داخلي
مبني بر ابتالي ايرانيان به بيمارهاي ناشي از مصرف اين محصوالت،
نگران شده و مخالفت خود با توليد محصوالتي که در کشور خودمان
و با شرايط اقليمي بومي شده و توسط دانشمندان ايراني حاصل
ميشود را ابراز ميکنند؟ به عبارت ديگر ناخواسته يا ندانسته ،مصرف
محصوالت تراريخته وارداتي را تأئيد و توليد داخلي و قطع وابستگي
به استکبار را نفي ميکنند.
قبول داريم که بايد به دغدغههاي اين بزرگواران در خصوص حمالت
بيوتروريسم ،توجه کرد .اما بيوتروريسم از چه طريقي انجام شدني
است؟ قطعاَ اگر قرار باشد حمالت بيوتروريسمي هم انجام شود ،از
طريق محصوالت وارداتي انجام خواهد شد .بنابراين براي مقابله با اين
حمالت ،بايد قادر باشيم خودمان شکم ملتمان را سير کنيم.عزيزان و
بزرگواران مخالف محصوالت تراريخته ،شما بگوييد براي قطع وابستگي
در تهيه محصوالت کشاورزي (که تنها راه مقابله با بيوتروريسم است) و
تأمين غذاي جمعيت  80ميليوني کشورچه بايد بکنيم؟؟؟

ادامه از صفحه اول

بازيگران را تهديد کردند تا
در فيلم عليه داعش بازي نکنند

»
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آي تاهلل جواديآملي:

» خبر

ديگر وامدار شده بود حتي گاهي استيضاحها بهقصد کسب سود است و نماينده براي اينکه امضاي
خود را پس بگيرد ميگويد فالن امتياز را به من بدهيد.وي بيان کرد :دشمن براي ايجاد فتنه به سراغ
افراد سرشناس ميرود براي همين نيز در فتنه  88از موسوي که در زمان نخستوزيري با مقام معظم
رهبري در مورد اين سمت اختالف داشت استفاده کردند و از طريق اطرافيان نزديک شدند وقتي
مستقيم و اطرافيانش شعار صيانت از آرا را دادند مشخصشد از قبل نقشه داشتند چون ميخواستند
بگويند امکان دارد تقلب شود.مدير انجمن نخبگان جهان اسالم با تأکيد بر نقشههاي شوم سران فتنه
اضافه کرد :سران فتنه به دنبال تشديد تحريمها بودند تا وضع معيشتي مردم وخيم شده و انگشت
اتهام به سمت دولت قبل برده شود ،در نتيجه رأي به آنها نيز در نگاه مردم سبب برداشتن تحريمها
شود.وي ابراز کرد :مهدي هاشمي در روزگار فتنه ،مسئول دانشگاه آزاد دفتر لندن شد تا تماس با
آمريکاييها بگيرد و تحريمها تشديد شود ،دشمنروي نارضايتيها و وضعيت اقتصادي مردم تمرکز
کرده است که اين نارضايتيها را تبديل به اعتراض و مقابله با نظام کنند.

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :با کشتن ميليونها انسان
در دو جنگ جهاني نتوانستند دنيا را اداره کنند.به گزارش
خبرنگار مهر ،آيتاهلل عبداهلل جواديآملي در جلسه تفسير
خود در مسجد اعظم اين شهر گفت :خداوند در طول تاريخ
براي بشر انبيا را فرستاد تا پيام توحيد به شرق و غرب عالم
برسد.وي با بيان اينکه خداوند با فرستادن پيامبران ،حجت
خود را بر مردم دنيا تمام کرده است ،افزود :پيام دين ،برادري
و استقالل و رحمت و مهرباني است.استاد حوزه علميه با اشاره

به جنگهاي جهاني اظهار داشت :دنياي غرب دو جنگ جهاني
به راه انداخت که محصول آن کشتن ميليونها انسان بود ولي
نتوانستند دنيا را اداره کنند.وي با بيان اينکه مگر با کشتن
ميشود بشر را اداره کرد؛ اين عقل و علم و عدل است که
ميتواند بشر را اداره کند افزود :قرآن فرمود عقل آنقدر معتبر
است که اگر ما پيامبر(ص) نميفرستاديم انسانها به واسطه
عقل عليه ما دليل و عذر ميآوردند.آيتاهلل عبداهلل جواديآملي
با بيان اينکه دين آمد تا بگويد با قتل و کشتار نميتوان بشر را
مديريت کرد ،گفت :همه سخن انبيا اين است که هيچ کسي
حق ندارد مردم را به غير خدا دعوت کند؛ خدايي که يکي
است و انسان و آفرينش را او آفريده و آن را تدبير ميکند.
وي با بيان اينکه هيچ کس مجاز نيست عقال و علما بگويد
«من» هستم که خودم صاحب مال و ثروت و علم شدهام؛
چون قارون و فرعون هم همين حرفها را ميزدند.تأکيد کرد:
مشکل بسياري از ما اين است که اسالمي حرف ميزنيم و
قاروني فکر ميکنيم؛ مگر قارون غير از اين ميگفت که من
خودم زحمت کشيدم و ثروت پيدا کردم.

وزير دفاع:

اقتدار دفاعي کشور را بدون کوچکترين وقفهاي
افزايش ميدهيم

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :اقتدار دفاعي کشور را
بدون کوچکترين وقفهاي افزايش ميدهيم.به گزارش خبرگزاري
مهر امير سرتيپ امير حاتمي در نشست اعضاي فراکسيون
دفاع و اقتدار ملي مجلس اظهار داشت :ملت ايران امروز عزت،
سربلندي ،شرف خود را مديون شهدا ،خانواده معظم شهدا،
جانبازان ،آزادگان و رزمندگان است.وي با بيان اينکه امام راحل
در دوران جنگ تحميلي فرمودند؛ "جنگ ملت ايران را بيدار
کرد" ،افزود :شايد آن روزها بخشهايي از اين بيان ارزشمند
امام راحل را متوجه شديم اما امروز در موقعيتي هستيم که
ابعاد بيشتري از اين فرمايش حکيمانه براي همگان نمايان شده
است.ويبا بيان اينکه جنگ موجب شد دشمنان ،دوستان و
موقعيت خود را بشناسيم ،تصريح کرد :امروز با توجه به عمق
دشمنيها عليه ايران ،به يک نگاه بلند راهبردي رسيدهايم که
موجب دستيابي ايران به قابليتهاي دفاع راهبردي شده است.
وي با بيان اينکه بعد از جنگ تحميلي همه در موضوع دفاع و
امنيت پاي کار ماندند ،خاطرنشان کرد :امروز راهبرد دشمنان
تضعيف اقتدار ملي و توان دفاعي جمهوري اسالمي ايران است،

اما با تمام وجود اجازه نخواهيم داد کسي به قدرت دفاعي
کشورمان لطمه بزند وبه شهداي عظيمالشأن قول ميدهيم
اين توان بازدارندگي و اقتدار دفاعي را حفظ و تقويت کنيم.
وي خطاب به اعضاي فراکسيون دفاع و اقتدار ملي مجلس
تاکيد کرد :امروز در وزارت دفاع با تمام وجود آمادهايم بدون
کوچکترين وقفهاي اقتدار دفاعي کشور را افزايش دهيم و
مطمئن هستيم نمايندگان مجلس براي افزايش توان دفاعي
کشور ،وزارت دفاع را حمايت خواهند کرد.

فلسطين از نظر جمهوري اسالمي از بحر تا نهر است

دبيرکل مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت :از نظر جمهوري اسالمي ،فلسطين
از بحر تا نهر است.به گزارش خبرنگار حوزه تحوالت منطقه گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان علياکبر واليتي در نشست خبري با موضوع تحوالت فلسطين
درباره موضوع تحوالت فلسطين اظهار کرد :فلسطين همچنان مسئله اول جهان
اسالم است و تحوالت اخير نشان داد که اهميت اين موضوع نه تنها براي جهان
اسالم ،بلکه براي تمامي جهانيان در درجه بااليي قرار دارد.وي افزود :در طي
سالهاي گذشته تالش کردند که موضوع فلسطين را تحت تأثير مسائل فرعي
قرار داده و تحرکاتي که به سازش رژيم صهيونيستي با ديگر سازشکاران منتهي
ميشد را تقويت کنند.دبيرکل مجمع جهاني بيداري اسالمي با اشاره به اينکه
اين مسائل نياز به تجزيه و تحليل و جمعبندي دارد ،تصريح کرد :مثلث آمريکا،
رژيم صهيونيستي و آلسعود ميخواستند که دشمني رژيم صهيونيستي را نسبت
به جهان اسالم ناديده گرفته و ايران را که مدافع اصلي جبهه مقاومت است،
به عنوان دشمن جلوه دهند.وي با بيان اينکه تحوالت اخير سازمان ملل نشان
داد که دنيا بيدار شده و پيروزيهاي خط مقاومت سبب شده تا حتي آنهايي
که به وجود آورنده اين رژيم بودند به نظر آمريکا مبني بر انتقال سفارت اين
کشور به قدس شريف رأي مخالف بدهند ادامه داد :آمريکا از موضع قلدرمآبانه
با اين مسئله برخورد کرد ،اما موجب نشد که حتي در شوراي امنيت يک رأي
همراه داشته باشد و شرايط به گونهاي پيش رفت که تحليلگران از موضوع
نزول آمريکا ابراز نگراني کردند و تهديد آمريکا باعث شد که  128کشور از
 150کشور به اين طرح آمريکا رأي منفي بدهند.وي با تاکيد بر اينکه علت
اصلي پيروزي جبهه مقاومت در سوريه ،لبنان و عراق موجب نگراني کشورهاي
عربي شد که نکند انتفاضه سوم به راه بيفتد افزود :رژيم ياوهگوي صهيونيستي
گفته بود که انتقال پايتخت اين رژيم بالفور دوم است و مصوبه کنفرانس

خبرنگاران جوان مبني بر اينکه بيانيه ترامپ درباره انتقال صهيونيستها به
ت از سوي کشورهاي مختلف جهان در مجمع عمومي
قدس پس از محکومي 
سازمان ملل نيز محکوميتي  128راي را از جانب کشورها دريافت کرد و
ي هيلي نماينده آمريکا در سازمان ملل هم براي
تهديدها و و تطميعهاي نيک 
پيشگيري از اين قطعنامه سودي نداشت به نظر شما اين محکوميت قاطع از
ي کشورها با هماهنگي خاصي صورت گرفت يا اينکه به شکل خودجوش
سو 
حاصل شد ،گفت :همه دنيا نگران سياستهاي غير مدبرانه حاکميت آمريکا
هستند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :از کسي که نماينده
آمريکا در سازمان ملل است و حرفهاي تند ميزند تا اظهارات رئيس جمهور
اين کشور ،دنيا را نگران کرده است و پيروزيهاي ايران و مقاومت نيز اين
نگرانيها را افزايش داده است.واليتي افزود :سياست تهاجمي آمريکا موجب
به خطر افتادن منافع غرب شد و وزير خارجه انگليس در سفر به منطقه،
سعوديها را در يمن محکوم کرد چرا که آنان بر اين باور بودند که سياست
وليعهد جوان سعودي منافع آنان را به خطر خواهد انداخت.وي تصريح کرد:
در ميان غربيها تا کنون هيچ کشوري سابقه طوالني استعمار و مداخله در
ديگر کشورها نداشته و اکنون انگليس که همواره چراغ راهنماي آمريکا بود،
پرچم مخالفت در برابر سياستهاي آمريکا را در دست گرفته است.دبير کل
مجمع جهاني بيداري اسالمي ادامه داد :اعضاي اصلي سازمان ملل متحد عليه
آمريکا راي ميدهند و اکثريت آنان را کساني تشکيل ميدهند که تا پيش از
آن موافق سياستهاي اياالت متحده بودهاند.واليتي بيان کرد :پيروزيهاي
محور مقاومت غرب را نگران کرده است همچنين مردم عراق و سوريه احساس
کردند که کشورشان در خطر است به همين منظور به ميدان آمدند و در اين
ميان بايد اذعان داشت که حشدالشعبي جنبه دفاعي دارد.

حاج يبابايي خبر داد:

توافق دولت و مجلس براي تعيين سقف پاداش بازنشستگان

رئيس فراکسيون نمايندگان واليي از توافق نمايندگان با رئيس سازمان برنامه و بودجه
براي تعيين سقف پاداش بازنشستگان خبر داد.حميدرضا حاجيبابايي در گفتگو با
خبرنگار مهر در خصوص جلسه اخير نمايندگان واليي با رئيس سازمان برنامه و بودجه
گفت :در اين جلسه نمايندگان سؤاالتي را در مورد راهکارهاي کاهش هزينههاي
دولت با واگذاري قسمتي از پروژهها ،واگذاري بودجه آموزش و پرورش و بنياد شهيد
به استانها ،توزيع سه درصد حاصل از درآمدهاي نفتي به برخي استانها ،کاهش
شديد اعتبارات حمل و نقل و مسکن و شهرسازي ،لزوم افزايش منابع بودجه ،ناعادالنه

بودن حقوقها ،لزوم رونق ساختمانسازي و ايجاد اشتغال ،عدم توجه دولت به برنامه
ششم توسعه در بودجه  ۹۷و زيانده بودن تعدادي از شرکتهاي زيرمجموعه شستا
مطرح کردند.وي ادامه داد :آقاي نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز به سؤاالت
نمايندگان پاسخ داد و اعالم کرد بضاعت دولت همين است که در اليحه بودجه آورده
ت حاملهاي انرژي تأکيد کرده
است .ماده  ۳۹برنامه ششم توسعه بر لزوم افزايش قيم 
است تا در مسير کاهش آسيبهاي اجتماعي و کاهش مصرف انرژي مورد استفاده
قرار گيرد.وي افزود :آقاي نوبخت معتقد بود مجلس ،اليحه بودجه را تصويب ميکند

و هر آنچه که مجلس تصويب کند ،دولت اجرا خواهد کرد .همچنين هر جا که
اليحه بودجه را در راستاي برنامه ششم توسعه نميدانيد ،اصالح کنيد.حاجيبابايي
اظهار داشت :آقاي نوبخت از نمايندگان خواست تا به دولت براي واگذاري پروژههاي
عمراني کمک کنند و هر جا که نمايندگان فکر ميکنند در بودجه استانها تبعيضي
وجود دارد ،بيان کنند.وي همچنين خاطرنشان کرد :آقاي نوبخت اعالم کرد دولت با
قرار دادن سقف پاداش بازنشستگان موافق است و نمايندگان نيز اعالم کردند اراده
مجلس نيز تعيين سقف پاداش تعيين خدمت کارکنان است.

آي تاهلل علويگرگاني:

خدمتي براي مردم است ،گفت :در جامعه ايران نبايد بيسوادي وجود
داشته باشد و بايد همه باسواد باشند.وي خاطرنشان کرد :انسان بيسواد
سبب ميشود مردم از آنها سوءاستفاده کنند .بايد در نظر داشت بيسوادي
بدبختي ميآورد در سخنرانيها بيان ميشود که ايرانيان را نميتوانيم
فريب دهيم و از آنها سوءاستفاده کنيم زيرا با سواد و اهل کمال هستند،
بنابراين سواد و کمال ايرانيان به اندازهاي است که دشمنان نسبت به آن
آگاه هستند و هميشه براي افراد بيسواد خواب ميبينند.وي با بيان اينکه
مسئله نهضت سوادآموزي بهترين خدمت در جامعه امروز است ،گفت :به
اين وسيله مردان و زنان و بزرگ و کوچک همه باسواد و به نور علم مزين

ميشوند.استاد حوزه علميه قم خاطرنشان کرد :همين اندازه در فضل علم
کافي است که بزرگان و ائمه اطهار(ع) فرمودند هيچ فضيلتي باالتر از
کمال علم نيست .خداوند پيامبران را فرستاده تا مردم را از تاريکي ظلمت
به سمت نور هدايت کند.وي يادآور شد :بايد اياماهلل را يادآوري کرد زيرا
ايامي است که خداوند لطف و مظهر قدرت خود را در آن روزها نشان
داده است و ملت را پيروز کرده و مملکت را به دست حق و حقيقت داد.
آيتاهلل علويگرگاني عنوان کرد :در ضمن تدريس مسائلي مانند نماز را
تذکر دهيد تا مردم آگاه شوند و همچنين مسئله واليت فقيه را در بين
مردم نهادينه کنيد تا مردم سرگردان نباشند.

مسئله واليت فقيه در بين مردم
نهادينه شود

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :مسئله واليت فقيه در بين مردم نهادينه
شود.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل سيد محمدعلي علويگرگاني
در ديدار معاون سوادآموزي ادارهکل آموزش و پرورش استان قم و مديرکل
آموزش و پرورش اين استان با بيان اينکه تشکيل نهضت سوادآموزي

کمي هم به تهاجم فرهنگي و نبرد نرم دشمن فکر کنيم
ادامه از صفحه اول
تمام برنامه هاي مخرب دشمن از طريق گيرنده هاي تلويزيون قابل دسترسي
است و همين حجم و باالتر از آن از طريق اينترنت هم دريافت مي شود
که مکمل آن است.
ده ها انديشکده سياسي و فرهنگي در آمريکا و اروپا با بودجه هاي هنگفت
دست اندرکار نبرد نرم و براندازي هستند و اين غير از بودجه اي است که ساالنه
در کنگره آمريکا يا در مجلس عوام انگليس و برخي کشورهاي اروپايي براي
براندازي نظام و کمک به جريان هاي وابسته در داخل است که خوشبختانه

در اعترافات برخي متهمين فتنه  88فاش شد.
علي رغم همه اين تدارکات و لجستيک ،ملت ايران مقاوم و مقتدر روي
پاي خود ايستاده و قيام تاريخي  9دي دست رد بر همه اين سياه بازي ها
و شرارت ها زد.
بودجه نهادهاي فرهنگي کشور که چون سد آهنين در برابر تهاجم سياسي
و فرهنگي دشمن ايستاده اند هر سال کم و کمتر مي شود .اين وضعيت در
بودجه  97يعني کاهش بودجه نهادهاي فرهنگي کشور ،رکورد زده است .البته
مردم ما به اين بودجه ها دل نبسته اند ،آنها با اتکا بر آگاهي و بصيرت خود ،از

انقالب و اسالم دفاع مي کنند و به اين بي مهري ها توجه نمي کنند.
مراجع عظام تقليد ،علماي بزرگ و حوزه هاي علميه ،دانشگاه هاي کشور و
اساتيد و دانشجويان در نقش افسران نبرد نرم در سنگرهاي خود حضور دارند.
دشمن بايد آرزوي پيروزي در نبرد نرم عليه ملت ايران را به گور ببرد.
دنيا شاهد است که ملت ما با اتکا به رهبري آگاه و هوشمند خود ،هر تهديدي
را به فرصت تبديل مي کند .اين انقالب صاحب دارد و صاحب آن خداي قادر
«ان
متعال است و ملت را در نبرد با فرعونيان زمان تنها نخواهد گذاشت؛ ّ
معي ربّي سيهدين»( .سوره شعرا ،آيه )62

آگهي مزايده عمومي شماره 960001
فروش يك دستگاه خودرو پيكان سواري

اداره كل حفاظت محيط زيست استان در نظر دارد يك دستگاه خودرو سواري پيكان مدل  1382را با بهرهگيري از سامانه تداركات
الكترونيكي دولت ( )setadiran.irو با شماره مزايده ( )100963390000001به صورت الكترونيكي به فروش برساند.
زمان انتشار در سايت  1396/10/6ساعت  8صبح
مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ  96/10/16ساعت  8صبح تا  96/10/26ساعت  14بعدازظهر
تاريخ و محل بازديد 96/10/9 :لغايت  96/10/15اداره كل حفاظت محيط زيست استان واقع در مجتمع ادارات
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت  96/10/26ساعت  14بعدازظهر
زمان بازگشايي پاكات 96/10/27 :ساعت  9صبح
زمان اعالم برنده 96/10/28 :ساعت  8صبح
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي ميباشد:
 -1برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد.
 -2عالقمندان شركت در مزايده ميبايست جهت ثبتنام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره ذيل تماس حاصل فرمايند:
 دفتر استاني سامانه03832261722 : مركز پشتيباني و راهبري سامانه02141934 :تاريخ انتشار96/10/06 :
خ ش96/10/06 :

به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا ،وحيد جليلي مسئول شوراي سياستگذاري
جشنواره مردمي فيلم عمار ضمن اشاره به آثاري از سينماي ايران که سياهي
و بدبختي ملت را نشان ميدهند ،گفت :متاسفانه امروز بايد اقرار کنيم که
يک مسابقه منحوس بين طيفهاي مختلف از بعضي حزباللهينماها تا
سلطنتطلبها در ترويج سياهنمايي اجتماعي شکل گرفته است .جريان
ن بست تالش ميکند تا بگويد مردم ايران هيچ داشتهاي ندارند و
القاي ب 
از اين طريق کشور را به تسليم در برابر سلطهگرايان وادارد .جليلي درباره
بخشهاي گوناگون جشنواره امسال گفت :يکي از مهمترين ويژگيهاي
جشنواره عمار رفتن به سمت عدالت رسانهاي و عدالت فرهنگي در معناي
کامل آن است .متاسفانه بسياري از پوشهها وجود دارد که سانسور ميشود.
براي مثال جريان روشنفکرنما تالش ميکند تا از ساخت فيلم عليه داعش
جلوگيري کند .يکي از سينماگران معروف به ما ميگفت که بازيگران را
براي بازي در فيلم عليه داعش ،تهديد کردهاند .
***

ي گري در ميان مسئولين
روحيه اشراف 
رواج يافته است

دكتر واليتي در نشست خبري:

اسالمي نيز قاطع و رضايتبخش نبود و جمهوري اسالمي رأي تحفظ داد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد :از نظر ايران فلسطين از بحر
تا نهر است و همه بيتالمقدس پايتخت فلسطين است و در حال حاضر نيز
تمام فلسطين اشغال است و بايد آزاد شود و جمهوري اسالمي نيز نظر خود را
اعالم کرده بود و آنچه توسط سازمان کنفرانس اسالمي تصويب شد واقعبينانه
نبود.واليتي افزود :انشاءاهلل به زودي شوراي عالي مجمع بيداري اسالمي در
رابطه با مهمترين مسئله جهان که فلسطين است ،تشکيل خواهد شد.وي در
پاسخ به سوالي مبني بر اينکه پيشبيني شما راجع به آينده قدس با توجه به
شکست آمريکا در قطعنامه اخير مجمع سازمان ملل چيست؟ ،گفت :مسئله
قطعنامه سازمان ملل نقطه عطفي در تاريخ مبارزات فلسطين است و موجب
دلگرمي همه مسلمانان شد و انگيزه فلسطينيها را بيش از پيش قويتر ساخت.
واليتي ادامه داد :وحدت همه جانبه ميان کليه جنبشهاي فلسطين و اتحاد
آنان بايد ادامه يابد و مقاومت جنبش انتفاضه نسبت به زيادهخواهي رئيس
جمهور آمريکا نشان ميدهد که به زودي پيروزيهاي بيشتري در خصوص
فلسطين شاهد خواهيم بود.وي با اشاره به تهديدات ترامپ در خصوص استراتژي
امنيت ملي جديد آمريکا بيان کرد :سخنان ترامپ در موسسه ريگان به منزله
از سرگيري جنگ سرد است چرا که مهمترين هدف او احياي مجدد جبهه
شرق و غرب در برابر رويه دشمن است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
تصريح کرد :اقدامات آمريکا نشاندهنده حيات جنگطلبانه اين کشور است و
اياالت متحده با اين بنبستي که در حوزه بينالمللي مواجه است جنگ سرد
را مجددا از سر گرفت .واليتي ادامه داد :اکنون يک همزيستي ميان ملتها
صورت گرفت و مهره بطالن بر آن زده شد و آن اوج جنگ سرد بود چرا که
آمريکا به دنبال جنگافروزي در کل دنياست.وي در پاسخ به سوال باشگاه

اخبار برگزيده »

اداره پشتيباني ،فني و مهندسي اداره كل حفاظت
محيط زيست استان چهارمحال و بختياري

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي گفت :روحيه اشرافيگري در
ميان مسئوالن رواج يافته و فکر ميکنند که شأن افراد به محل زندگي
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،حميدرضا ترقي افزود :شأن مسئوالن
يک کشور در جامعه اسالمي در خدمتگزاري به مردم و حل مشکالت
آنان و مانند آنها زندگي کردن خالصه ميشود .حضرت امام خميني (ره)
فرمودند کساني که درد فقر و محروميت را چشيدهاند تا آخر با ما خواهند
ماند و کساني که طعم فقر را نچشيدهاند درکي از مشکالت و گرفتاريهاي
مردم ندارند .افرادي که درک صحيحي از مشکالت و دغدغههاي مردم
ندارند بي شک اين امر در نحوه قانون گذاري آنها تأثير خواهد گذاشت
زيرا اولويت براي اين گونه افراد حل مشکالت مردم نيست .وي همچنين
گفت :شخصي که تصور ميکند بايد سطح زندگي خود را با باالترين قشر
جامعه تطبيق دهد ،نميتواند از حقوق عموم مردم به ويژه قشر ضعيف
جامعه حمايت و پشتيباني کند.
***

درياچه اروميه به حال خود رها شده است

نماينده مردم تبريز ،آذرشهر و اسکو در مجلس ،برنامهاي را که به بهانه
احياي درياچه اروميه انجام شده است اقدامات جزيرهاي و فاقد پيوست
اجتماعي دانست و گفت :درياچه اروميه به حال خود رها شده است ،در
حالي که بايد براي تامين معيشت افرادي که ساکن حاشيه اين درياچه
هستند نيز نسخهاي تجويز شود که اين برنامه در شرايط کنوني موجود
نيست .به گزارش فارس ،احمد عليرضا بيگي با بيان اينکه تاکنون اقدامات
موثري در جهت احياي درياچه اروميه صورت نگرفته و وضعيت اين درياچه
نسبت به سالهاي قبل بحرانيتر شده است ،اظهار داشت :تا زماني که
پيوست اجتماعي و برنامهاي براي تامين معيشت مردم حاشيه درياچه
اروميه تدوين نشده ،طبيعي است که اقداماتي که در جهت احياي درياچه
انجام شود ،موثر نخواهد بود .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با يادآوري
اينکه در اليحه بودجه  97اعتباراتي براي احياي درياچه اروميه در نظر
گرفته نشده است ،تصريح کرد :بر اساس اعتبارات تخصيصيافتهاي نيز که
در گذشته رئيس جمهور از آن خبر ميداد ،طرحي براي احياي درياچه
اروميه بسته نشده و نتيجهاي به دست نيامده است.
***

رقم عجيب واردات غذاي سگ و گربه

براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال جاري ۳ ،هزار و  ۷۵تن
فرآورده غذايي مخصوص سگ و گربه وارد ايران شده است .به گزارش
ميزان ،براساس آمار مقدماتي گمرک از تجارت خارجي هشت ماهه نخست
سال جاري ،در اين مدت بيش از  ۳هزار و  ۷۵تن فرآورده غذايي براي
سگ و گربه از کشورهاي مختلف جهان وارد ايران شده است .براساس
واردات اين حجم غذاي سگ و گربه به کشور ۵ ،ميليون و  ۸۹۶هزار و
 ۷۸۹دالر ارز از کشور خارج شده که بالغ بر  ۱۹ميليارد و  ۷۴۷ميليون
و  ۳۶۰هزار و  ۵۲۳تومان در آمار گمرک به ثبت رسيده است .گفتني
است غذاي سگ و گربه از  ۱۴کشور جهان وارد ايران شده است که مي
توان به کشورهاي اسپانيا ،استراليا ،فرانسه ،آلمان ،امارات متحده عربي،
ايتاليا ،بلژيک ،هلند ،تايلند ،ترکيه و جمهوري چک اشاره کرد.
***

شکست تروريسم را مديون ايران هستيم

«ناتالي گوله» عضو کميته خارجي سناي فرانسه در يادداشتي به مناسبت
سفر احتمالي امانوئل ماکرون به ايران نوشت :رئيسجمهور بار ديگر فرصتي
براي سفر به ايران پيدا کرده است .رئيسجمهور بايد بدون سادهنگري در
ت ـ ملت در منطقه است ،قضاوت
خصوص واقعيت کشوري که تنها دول 
کند .وي در ادامه مينويسد :در اين زمان که محور مسکو ـ تهران ـ
آنکارا به قدرتي بيسابقه دست يافته ،فرانسه نبايد اين قرار [مالقات] را
از دست بدهد .اگر امروز ما ميتوانيم نيروهاي خود را از سوريه بيرون
ببريم ،نبايد فراموش کنيم که اين پيروزي را مديون چه کساني هستيم.
وي همچنين درباره اقدامات واشنگتن براي ايجاد ايرانهراسي ،نوشت:
نمايشهاي رنجآور مقامات آمريکايي براي نشان دادن نقش ايران در
کشمکشهاي منطقهاي طعم و بوي خاطره تلخ مداخله [جرج] بوش در
عراق در سال  2003را دارد.
***

حاضريد ويدئوي منزل خود را منتشر کنيد؟

نماينده محالت در مجلس از شفاف نبودن اموال و ثروت برخي مقامات به
ويژه وزراي دولت انتقاد کرد .به گزارش خبرآنالين ،عليرضا سليمي در اين
باره گفت :شفاف بگوييد دارايي باالي هزار ميلياردي برخي از کجا آمده
است؟ اگر در  38سال گذشته ماهي يک ميليارد هم درآمد داشتند بايد
االن  456ميليارد تومان پول داشته باشند .چطور اموال برخي مقامات
هزاران ميليارد تومان است؟ او خطاب به وزراي دولت گفت :حاضريد
ويدئوي منزل خود را منتشر کنيد؟
***

هر کس از دولت مطالبه کند ،دسيسه گر است!

حسين انصاري راد نماينده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه اعتماد
در پاسخ به اين سؤال که دليل فشارهاي اخير مجلس بر دولت چيست؟
گفت :تصور ميکنم اين فشارها تا حدي ناشي از فشارهاي بيروني است.
فشار افکار عمومي بر دولت در اين دوره تشديد شده است و انعکاس اين
انتقادها در فضاي مجازي بسيار تهديدکننده و بعضاً خارج از موازين عادي
است .همان طور که خاتمي نيز گفت ،گويا دسيسهاي در کار است تا دولت
را ضعيف جلوه داده و مردم را از حضور در انتخابات بعدي مأيوس کنند.
دليل اين فشار از سمت مجلس ،فشار مردم و افکار عمومي است.
***

تجليل از ابتذال!

روزنامه کيهان نوشت :تجليل از ناصر ملک مطيعي ،بازيگر برخي فيلمهاي
مستهجن سينماي دوران طاغوت به طرز سؤالبرانگيزي قرار بود چهارشنبه
گذشته در دو برنامه «دورهمي» در شبکه نسيم و «من و شما» در شبکه
شما ،روي آنتن رسانه ملي برود که با هوشياري مديران پخش اين دو
شبکه ،تا اين زمان ،از پخش هر دو برنامه جلوگيري شده است .به راستي
چنين فردي که حاضر نيست حتي گذشته خود را به نقد بکشد ،با رواج
دادن تيپهاي جاهلي و کاله مخملي به عنوان شخصيتهاي مثبت در
فضاهاي ضداخالقي همچون کابارهها و کافهها ،چگونه از نظر برخي افراد،
پيشکسوت و حتي پدر سينماي ايران محسوب ميشود؟! نکته جالب اين
است که حتي تلويزيون شاه به دليل ابتذال بيش از حد اينگونه فيلمها
جرأت نداشت آنها را در کانالهاي خود نمايش دهد! تنها پس از سالها
و در اواخر دوران رژيم گذشته به نمايش معدودي آثار سينماي فارسي
که به فيلمهاي موج نو معروف بودند ،اقدام کرد.

