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توضیحات وزیر ارتباطات درباره قطعی 
اینترنت در روزهای اخیر:

ممکن  است  محدودیت هایی 
توسط دستگاه های امنیتی 

اعمال شده باشد
ع پــور  در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه  عیســی زار
جلســه هیأت دولت در پاسخ به ســوال خبرنگاران 
مبنــی بــر اینکــه بــه نظــر می رســد در روزهــای اخیر 
سرعت اینترنت کم شده و پهنای باند کاهش پیدا 
کید کــرد: »پهنــای باند کاهــش پیدا  کرده اســت، تا
نکرده است. ما این موضوع را به صورت مستمر رصد 
می کنیم. به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث ها 
کــه ایــن روزهــا هســت، ممکــن اســت گاهــی اوقات 
محدودیت هایــی توســط دســتگاه های امنیتــی 
تصمیم گیــری و اعمــال شــود، ولــی در کل مــا هیــچ 
کاهش پهنای باندی نداشته ایم و پهنای باند مورد 
نیاز کشــور را به صورت روتین تامین می کنیم.«این 
عضــو دولت همچنیــن در ارتبــاط با روند پیوســتن 
دســتگاه ها بــه پنجــره ملــی خدمــات تصریــح کرد: 
»همانطور که می دانید تا آخر شهریور ماه دستگاه ها 
مکلف شــده اند که پنجره خــود را راه انــدازی کنند و 
تــا دی ماه بــه پنجــره خدماتــی کــه وزارت ارتباطات 
راه انــدازی می کند، بپیوندنــد.«او افــزود: »ما پنجره 
ملی خدمات را زودتر از موعد مقرر راه اندازی کردیم 
کنــون به آن پیوســته اند.  و چندیــن دســتگاه نیز تا
در واقــع برخی از دســتگاه ها عــاوه بر اینکــه پنجره 
خود را راه اندازی کرده اند، به پنجره ملی نیز متصل 
شده اند.«او افزود: »برخی از دستگاه ها نیز خدمات 
خــود را به صــورت مســتقیم از پنجره ملــی خدمات 
ع پــور خطاب  دولــت هوشــمند ارائــه می کنند.«زار
کنون حدود 90 دســتگاه در  به خبرنگاران گفــت: »ا
پنجره ما حضور دارند و روند پیوستن دستگاه ها به 
این پنجره ادامه دارد. دیشب سازمان محیط زیست 
به این پنجره وصل شــد، روز گذشته بانک مرکزی و 
ایــن رونــد ادامــه دارد و ایــن پنجره می توانــد مرجع 

تعامل دولت با مردم باشد.«

خبر3
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وزیر نفت:

 پول سوخت صادراتی 
به لبنان را دریافت می کنیم

حاشــیه  در  اوجــی  جــواد 
نمایشــگاه  شــانزدهمین 
ایران پاست درباره صادرات 
اظهــار  لبنــان  بــه  ســوخت 
داشت: »ما سال گذشته هم 
صــادرات  کشــور  ایــن  بــه 
داشــتیم و هرچه صادر کردیم، پول آن را دریافت 

کرده ایم.«
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایران پاســت یکــی از 
مهم تریــن و بزرگ تریــن نمایشــگاه های صنعت 
پاســتیک در خاورمیانــه اســت، افــزود: »460 
شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت 
کردنــد و در زمینه تولیــد مواد اولیه و پتروشــیمی 
و ادوات و تجهیزات صنعت پتروشــیمی فعالند. 
عمدتا شرکت های دانش بنیان و صنایع تکمیلی 

حضور دارند.«
وزیر نفت بــا بیان اینکه پتروشــیمی یک صنعت 
ارزآور و ارزش آفرین اســت، گفت: »ســال گذشــته 
پتروشــیمی 12.۵  محصــوالت  صــادرات  بابــت 
میلیــارد دالر به ســامانه نیما تزریــق کردیم که به 

منابع ارزی کشور کمک کرد.«
او خاطرنشــان کرد: »ســال گذشــته از نظر وزنی و 

دالری ارزش افزوده باالیی داشتیم.«

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

از نحوه انتشار خبر مربوط 
به تفکیک حساب های 

 شخصی و تجاری 
تعجب کردم 

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
گفــت: »از نحــوه انتشــار خبــر 
تفکیــک  بــه  مربــوط 
و  شــخصی  حســاب های 
ایــن  کــردم،  تعجــب  تجــاری 
مســأله حســاب ها متعلــق به 

قانون بودجه 1400 بوده است.«
سیداحســان خاندوزی گفت: »تمام مبالغ واریزی 
جهت سود ســهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام 
شد، در اختیار دارندگان ســهام عدالت قرار گرفته و 
کاما اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. 
درباره کســانی کــه نقص مــدارک داشــتند یــا برخی 
متوفیانــی کــه مــدارک آنهــا ناظر بــه انحصــار وراثت 
اســت، بــه محــض اینکــه مسائل شــان حل شــود، 

سودی که طلب داشته باشند، واریز می شود.«
کــه ظاهــرا ســازمان  او در پاســخ بــه ایــن پرســش 
خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک 
دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: »اصل رویکرد ارائه 
خدمات الکترونیک از اولویت هــای ما در وزارتخانه 
اســت و کامــا همــراه بــا وزارت ای ســی تی همکاری 

شده است.« 

 هشتگ  روز

  »کلیدواژه روشــنگر در سخنان رهبری: )امپراتوری نظام ســلطه( همونی که دشمن برای به دست 
آوردنش از هیچ توحشــی کوتاه نمیاد.«  یا »  دفاع مقدس همــه مردم رو از هــر ادیان و هر قومی متحد 
کرد.«یــا » آقــا فرمــودن توطئه جدایــی خوزســتان از ایران کــه یکــی از اصلی ترین اهــداف صــدام بود، 
توسط خود اعراب ایرانی از جمله شهید علی هاشمی خنثی شد. یعنی تجزیه طلبان فسقلی بیهوده 
دست وپا نزنید اقوام ایرانی جلوی شما ایستادگی می کنند، نه حکومت.«یا »دفاع مقدس مسأله ای 
اساسی است. نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس را نمی دانند، کاری کنیم که نسل امروز حادثه 
دفاع مقدس را بشناسد.«یا » فقط کتیبه باالی سر رهبر معظم انقاب رو ببینید، »نصر من اهلل و فتح 
قریب«.«یا » دیوانه قدرتی چون صدام بهترین گزینه برای اجرای نقشه های جنگ استکبار در ایران 
بود.«یا » حضرت آقا فرمودند: وقتی احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی با همان چشم شما 

به دفاع مقدس نگاه کند! چقدر مثال زیبایی زدند آقا جانمون. مثِل شهید حججی ها.«

گر امروز خودم برای تحویل  »چرا برای جشن شکوفه های امسال اطاع رســانی نکردن. من ا
لباس پسرم نرفته بودم مدرسه متوجه نشده بودم فردا جشنه ورود به مدرسه است. االن پسر 
خواهر همسرم کاس اوله و نمی دونه باید بره فردا یا نه. برادرزاده خودمم کاس اوله نمی دونه 
فــردا باید بــره یا نه.«یــا »چندیــن توصیه بــه  #دانشــجویان جدیدالــورود:1- جوراباتــون را تمیز 
بشــورید. 2- شما وارد دانشــگاه شــده اید نه الس وگاس3- شرکت در جشن  #شــکوفه ها. 4- از 
ترم یــک همدیگر را  #دکتر یــا  #مهندس خطاب نکنید، به مرور متوجه می شــوید ســایرین این 
 #القاب را به عنوان فحش استفاده می کنند.«یا » قبول کنین جشن شکوفه ها و کاس اولیا مهر 
و پاییز و قشــنگ تر می کنن.«یا »  جشن شــکوفه ها منو برای مســابقه بردن روی سکو. مجری از 
. وقتی  همه پرســید می خواید چیکاره بشــید؟ همه می گفتن دکتر مهندس. من گفتم آرایشگر

اومدیم خونه تا 48 ساعت مامانم باهام حرف نمی زد.«

# دفاع_مقدس
کیوسک3
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 #جشن_شکوفه_ها

جمعی از پیشکســوتان، فرماندهان و رزمنــدگان دفاع 
مقــدس و خانواده های شــهدا در آســتانه هفتــه دفاع 
مقدس صبح چهارشــنبه با حضــور در حســینیه امام 
خمینی)ره( با حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر انقاب 
اســامی دیدار کردنــد. در این دیدار که به صــورت زنده 
از شبکه های صداوسیما برای عموم مردم پخش شد، 
کز  جمع دیگــری از پیشکســوتان دفــاع مقــدس در مرا
اســتان ها از طریــق ارتبــاط تصویــری با حســینیه امام 

خمینی)ره( به سخنان فرمانده کل قوا گوش فرا دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی 
در دیــدار جمعــی از فرماندهــان و رزمنــدگان دفــاع 
مقــدس در آســتانه هفتــه دفــاع مقدس در حســینیه 
امام خمینی)ره( پیشکســوتان دوران دفــاع مقدس را 
مصداق آیه شــریفه »السابقون الســابقون« دانستند و 
کید کردند: »آنها کسانی هســتند که زودتر از دیگران  تا
نیــاز را شــناختند و بــرای بــرآوردن آن در میــدان جهاد 

شتافتند.«
ایشــان خطاب بــه پیشکســوتان دوران دفــاع مقدس 
گفتنــد: »شــما پیشکســوتان خیلــی از مســائل دفــاع 
مقــدس را می دانید، اما نســل جدید خیلی از مســائل 
دفــاع مقــدس را نمی دانــد. مــا بایــد کاری کنیم نســل 
جدید مســائل دفــاع مقــدس را مثل شــما بشناســد و 
بدانــد. ایــن توقعی اســت کــه بنــده از خــودم و دیگران 
دارم.« رهبر معظــم انقاب افزودند: »بنــده با جوان ها 
تــا حــدودی مرتبطــم گاهــی ســوالی می شــود و حرفی 
زده می شــود می بینم خیلی از مســائل دفاع مقدس را 
نمی دانــد. مــن می خواهم ایــن حقایق دفــاع مقدس 
به گوش آنها برســد. حقایقی که در دفــاع مقدس ما به 
آن توجه داریم دیگر امروز فقط ادعا نیست. روزی ادعا 
می کردیم که تمام قدرت های جهانی با ما می جنگند. 
اما االن خود کسانی که می گفتند ما فقط ادعا می کنیم 

خودشان اعتراف به این مسأله می کنند.«
کیــد بــر اینکــه حملــه نظامــی بــه کشــور  ایشــان بــا تا
غیرمنتظــره نبــود، خاطرنشــان کردنــد: »بله حملــه را 
صــدام کرد امــا پشت ســر صــدام اســتکبار جهانــی قرار 
داشت. کشــورهای اســتکباری هم او را تشــویق کردند 
و چــراغ ســبز و قــول پشــتیبانی بــه صــدام دادنــد و بــه 

قول شان عمل کردند.«
فرمانــده کل قوا یادآور شــدند: »حمله این کشــورها به 
نظــام انقابــی کاما طبیعی بــود، چــون آنهــا از انقاب 
اســامی ایران به شــدت عصبانــی بودند. ایــن انقاب 
کارهایــی را انجــام داد که خــود مــا آن روز خیلی متوجه 
آن نبودیم، اما اســتکبار جهانــی متوجه آن شــده بود. 
این انقاب صرفا یک شکســت سیاســی مقطعی برای 
اســتکبار نبود؛ انقاب اســامی ایران تهدید امپراتوری 

نظام سلطه بود.«
ایشــان افزودنــد: »اینکــه یــک ملتــی از آمریــکا و قدرت 

کم بــر دنیــای آن روز  نظامــی و سیاســی و اقتصادی حا
نترســد،  اصا برایشــان قابل تحمل نبــود. آن هم نظام 
سیاســی ای که در یک جایی برپا شــده کــه نقطه امید 
و اتکا و طمــع ورزی کامــل آمریکا بوده اســت. لذا دنبال 
انتقــام و ضربــه زدن بودند. ضربه هایی هم مثــل اقدام 
به کودتا و حمله هوایــی در طبس و تحریــک اقوام هم 
راه انداختند اما به جایی نرســید. باید جنگ نظامی از 

طرف یک همسایه راه می انداختند.«
رهبــر معظــم انقــاب بــا بیــان اینکــه »بایــد ببینیــم 
هدف های حمله صدام بــه ما چه بود؟« خاطرنشــان 
کردند: »در مرحله اول هدف صدام تجزیه کشور و  جدا 
کردن خوزستان از کشــور بود. که خب مردم خوزستان 
یکــی از بهتریــن دفاع ها را خودشــان انجــام دادند. بله 
مــردم از همه کشــور بــه خوزســتان رفتنــد امــا در خود 
خوزستان شخصیت های برجســته مجاهد و مبارزی 
مثل علی هاشمی جزو شخصیت های درجه یک دفاع 

قرار دارند.«
ایشــان در ادامه گفتند: »یکــی از اهداف بعــدی به زانو 
درآوردن ملــت ایــران بــود. می خواســتند جمهــوری 
اسامی را براندازی کنند و سرنوشت ایران را عوض کنند. 
می خواســتند صدای ملت ایــران را در گلــو خفه کنند؛ 
ملت ایران حرف نویی برای دنیا داشت. می خواستند 
این پیام نرسد؛ پیام مقاومت و ایستادگی و عدم تسلیم 
در برابــر زورگویــی و تبعیض بین المللی. می خواســتند 
گر کسی مقابل آمریکا  ملت های دیگر عبرت بگیرند که ا
قیام کــرد مثــل ملــت ایــران ســرکوب می شــود و هدف 

نهایی و اساسی این بود که باب مقاومت بسته شود.«
کید بر اینکه »پاســخ ملت ایران این بود که  ایشــان با تا
همه این هدف هــا را خنثی کرد و درســت نقطه مقابل 
هــدف آنهــا اتفــاق افتــاد«، یــادآور شــدند: »ســه عنصر 
قــدرت انقــاب و رهبری امــام و خصوصیات برجســته 
ملت ایران باعث شــد تهدید بزرگ جنگ تبدیل شود 
به فرصت بزرگ. این یکی از فصل های شــورانگیز دفاع 
مقدس اســت کــه در ایــن زمینه باید بســیار کار شــود.  
فرصت هایی کــه در اثر دفاع مقدس برای کشــور پیش 

کثر مردم ناشناخته است.« آمد برای ا
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: »دفــاع مقــدس آزمون 
وفــاداری ارتــش جمهــوری اســامی بــه نظــام مقدس 
اسامی شد و از طرف دیگر سپاه به عنوان یک حقیقت 

درخشنده سربرآورد و طلوع کرد.«
کید کردنــد: »یکی از مــوارد تبدیــل تهدید به  ایشــان تا
فرصــت در دفــاع مقدس مســأله اقتــدار نظامی کشــور 
بــود. وقتــی جنــگ شــروع شــد مــا وضع مــان از لحــاظ 
نظامی خوب نبود. ارتش از قبل از انقاب ضربه خورده 
بود و ســپاه هنوز جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدس از 
طرفی  آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسامی به نظام 
مقدس اسامی شود و از طرف دیگر سپاه به عنوان یک 

حقیقت درخشنده سربرآورد و طلوع کرد.«
فرمانده کل قوا خاطرنشــان کردنــد: »در دفاع مقدس 
محبوبیــت نیروهــای مســلح افزایش پیــدا کــرد. وقتی 
در یک کشــوری مــردم بــه نیروهای مســلح عاقه پیدا 
می کنند احساس امنیت در آن کشور به وجود می آید. 
این احساس امنیت خیلی مهم است که دفاع مقدس 

آن را به مردم داد.«
ایشان در عین حال افزودند: »البته این را هم عرض کنم 
این محبوبیت و اقتدار نیروهای مسلح تا وقتی است که 
حرکت پیش رونده خود را حفظ کنند و از دشمن عقب 
نمانند. البته نیروهــای ما تا امــروز  خیلی خوب حرکت 
کرده انــد؛ داوری بنــده در ایــن زمینــه ایــن اســت. لکن 
بایســتی خطر توقف را همیشــه در نظر داشــت. توقف 
یعنی عقبگرد؛ چون دشــمن همیشــه در حال حرکت 
اســت.« رهبــر انقــاب اســامی تصریــح کردنــد: »امروز 
خوشبختانه کشور به مرحله بازدارندگی رسیده است. 
یعنی وضع نظامی کشــور به جایی رســیده که کشــور از 
لحاظ تهدید خارجی نگران نیست و دشمنان هم این 
را می دانند. در مجموعه حرکات نظامی هشــت ســاله 
در حوادث جنگ، تدبیر و عقانیت به طور محسوسی 
وجود داشــت. بعضی از راه ها و روش ها و راه کنش ها که 
در دفاع مقدس به کار برده شــد ابتکاراتــی بود که قابل 

تدریس است.«
فرمانده کل قوا گفتند: »دفاع مقدس یک اصل را برای 
ملت ایران تبیین کرد که صیانت از کشور با مقاومت به 
دست می آید، نه با تسلیم. این احساس لزوم مقاومت 
موجب شــد هم اعتمادبه نفس داخلی به وجود بیاید 
و هم این مقاومت به دشــمن یاد داد که در محاسبات 
خــودش قدرت داخلــی و مقاومــت ایران را به حســاب 
بیــاورد.« ایشــان افزودنــد: »مــردم بــا همیــن روحیــه 
مقاومت توانستند تعداد زیادی از نقشه های دشمن را 
کام گذاشت. دشمن  به شکست بکشانند و دشمن را نا
کام شد. دشمن طرح  کثری را تحمیل کرد و نا فشار حدا
کام ماند. دشمن  خاورمیانه جدید را به میدان آورد و نا
کام  تعرض بــه مرزهای مــا را از هــوا و دریا شــروع کــرد و نا

ماند. اعتمادبه نفس ملی یعنی همین.«
کید بر اینکه روایت های  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تا
مخدوش و غلــط و دروغ از دفاع مقدس و اصل انقاب 
بایــد پاســخ داده شــود، افزودنــد: »االن هــم می بینــم 
بعضــی از کتاب هــا و فیلم هایــی که صهیونیســت ها یا 
آمریکایی ها و اروپایی ها می نویســند و می ســازند برای 
این اســت که یک نقطــه تاریکــی را در انقــاب و حرکت 
ملت ایــران بــه دروغ وانمود کنند. در مقابــل اینها باید 
تاش کــرد و کســانی کــه اهــل فکــر و کار و هنر هســتند 
کارهایی انجام دهند.« ایشــان در پایان ابراز امیدواری 
کردند کــه خداوند توفیق دهــد که آنچه را کــه به عهده 

یکایک ما است انجام دهیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

 دفاع مقدس ثابت کرد صیانت از کشور 
با مقاومت به دست می آید، نه با تسلیم

واشینگتن پست
»طرح های الحاق روسیه پیش می رود« عنوان گزارش 
واشینگتن پست است که گفته: »روسیه به سمت الحاق 
مناطــق اوکرایــن حرکــت می کنــد. در حالی کــه مقامــات 
برگــزاری  بــرای  را  تاریخ هایــی  مســکو  دست نشــانده 
همه پرســی بــرای پیوســتن بــه روســیه تعییــن می کننــد 
-اقداماتــی کــه به شــدت جنــگ را تشــدید کند- روســیه 
سه شــنبه برنامه های خود را برای الحاق مناطق اشغالی 
اوکراین پیش برد. مقامات در جمهوری های خودخوانده 
جدایی طلب لوهانسک و دونتسک و در منطقه اشغالی 
خرسون در جنوب اوکراین، از برگزاری رفراندوم از جمعه تا 

( خبر دادند.« سه شنبه ) 2۳ تا 2۷ سپتامبر

دیلی تلگراف
»پوتیــن آمــاده اعــالم مناطــق اشــغالی بــه عنــوان 
روزنامــه  اصلــی  گــزارش  تیتــر  روســیه«  از  بخشــی 
گــزارش ایــن روزنامــه آمــده  دیلی تلگــراف اســت. در 
کــه روســیه زمینــه را بــرای الحــاق رســمی حــدود 15 
آنچــه  کــرده اســت،  ک اوکرایــن فراهــم  درصــد از خــا
تلگــراف آن را »تشــدید« جنــگ کنونــی میان روســیه و 
اوکرایــن می خواند. ایــن روزنامه گفته اســت: »رهبران 
جدایی طلــب چهــار منطقــه اشــغالی اعــالم کرده اند 
که همه پرســی برای تبدیل شدن به بخشــی از روسیه 
ح هایــی کــه در  اواخــر ایــن هفتــه برگــزار می شــود، طر

سراسر جهان رد شده  است.«

گاردین
چهارشنبه، 21 سپتامبر 2022، روزنامه های بریتانیایی 
بر طرح های پیشــنهادی لیز تــراس، نخســت وزیر، برای 
کاهــش مالیــات متمرکــز بودنــد. گاردیــن دربــاره تردیــد 
بین المللــی نســبت بــه طــرح لیــز تــراس بــرای کاهــش 
مالیات ها در شــرایط اقتصــادی کنونی گفــت: »تراس بنا 
دارد از رهبــران جهــان بخواهــد بــرای کاهــش گســترده 
مالیات ها به بریتانیا بپیوندند، اما استقبال نخست وزیر 
از برنامه کاهش مالیات، او را در نخســتین گفت وگوهای 
دوجانبــه در چهارشــنبه با جو بایــدن در مســیر برخورد 
و تضــاد قــرار داد. تصویــر از دیــدار لیــز تــراس بــا مکــرون، 

رئیس جمهوری فرانسه، در نیویورک حکایت دارد. 
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عددخبر3

ریزش دوباره بورس 
روند نزولی در بازار سرمایه 

همچنان ادامه دارد و 
شاخص کل بورس دیروز 
هم ۱۱ هزار واحد کاهش 

یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص 

کل بورس با ۱۱ هزار و ۸۳۱ 
واحد نزول تا رقم یک 

میلیون و ۳۵۵ هزار واحد 
کاهش یافت. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم 

۲۲۳۳ واحد کاهش یافت 
و در رقم ۳۹۵ هزار و ۶۷۶ 

واحد ایستاد. در این بازار 
۲۳۵ هزار معامله انجام 

شد که ۲۴ هزار و ۶۲۰ 
میلیارد ریال ارزش داشت.

صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، معدنی و 

، فوالدمبارکه  صنعتی گل گهر
اصفهان، سرمایه گذاری 

نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین، معدنی و صنعتی 
چادرملو، پاالیش نفت 

اصفهان و گسترش نفت و 
گاز پارسیان نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز 
با کاهشی ۹۹ واحدی در 

رقم ۱۸ هزار و ۳۹۶ واحد 
ایستاد. در این بازار ۱۶۱ 

هزار معامله به ارزش ۹۸ 
هزار و ۴۹ میلیارد ریال 

انجام شد.
سرمایه گذاری صباتامین، 
زغال سنگ پروده طبس، 
بیمه اتکای ایرانیان، گروه 

سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، فرابورس ایران، 

پتروشیمی تندگویان و پخش 
البرز نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

 MPM10 ایرنــا - دهمیــن دوره ماراتــون برنامه نویســی تلفن همراه کشــور
صبــح دیــروز در ســالن اجتماعــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 

جمهوری برگزار شد.

باشــگاه خبرنگاران جوان - ســومین آیین تجلیل و تکریم سراســری از یک 
میلیون پیشکســوت دفاع مقدس و مقاومت در آســتانه هفته دفاع مقدس 
صبح دیــروز بــا حضــور جمعــی از پیشکســوتان دفاع مقــدس در مــوزه ملی 
انقــالب اســالمی و دفاع مقــدس در تهــران برگزار شــد. این پیشکســوتان به 
کــز اســتان ها و در محضر مقام معظــم رهبری از  صــورت ارتباط تصویــری با مرا

فرمایشات فرمانده معظم کل قوا بهره مند شدند.

ایسنا- زنگ »جشــن غنچه ها« صبح دیروز با حضور وزیر آموزش وپرورش 
در پیش دبستانی »صاحب الزمان )عج(« محله جامی در تهران نواخته شد.

ایسنا- دره چال َکندی رودخانه دز، دره ای دیدنی در استان خوزستان 
اســت که بین شــمال دزفول و شــرق اندیمشــک قــرار دارد. این منطقــه، از 
جاهای دیدنی دزفول و همچنین از مناطق تماشایی نزدیک اندیمشک 
به شــمار می رود. مردم دیار اندیمشک، به این منطقه چم سبز می گویند. 
»چم« در زبان لری به معنای کنار رودخانه هــم به کار می رود. وجود کلمه 
»ســبز« نیز گویا به  دلیل وجود گیاهان، سرســبزی و همچنین رنگ آب این 
منطقــه اســت. ایــن ناحیه بــه چم ســوز هم معــروف اســت. چال کنــدی از 

مناطق کمتر دست خورده رود دز است.

جلســه هیأت دولــت صبــح دیــروز به 
ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شــد. دکتر محمد مخبر در این جلسه با 
اشاره به برگزاری پرشور و کم نظیر مراسم 
»تــدارکات  گفــت:  اربعیــن  راهپیمایــی 
انجام شــده بــرای برگــزاری این مراســم و 
خدمت رسانی به این میزان از جمعیت، 
بــرای  مهــم  بین المللــی  مانــور  یــک 
مسلمانان و شــیعیان بود که جمهوری 
اســامی ایــران نقــش موثــری در ایــن 

صحنه و تامین تدارکات داشت.«
رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
برنامه ریــزی و تــدارک بــرای اعــزام هــزار 
عــراق  ک  خــا بــه  اتوبــوس  دســتگاه 
جهــت بازگشــت زائــران ایرانــی به کشــور 
را کاری بــزرگ و فوق العــاده توصیــف کرد 
و بــا قدردانــی از دولــت و ملــت عــراق کــه 
خدمت رسانی و پذیرایی مناسبی از زوار 
اربعین انجام دادند، افــزود: »مردم عراق 
هرچه در توان داشتند در طبق اخاص 

قــرار دادنــد و خدمــات شایســته ای بــه 
زائران ارائه کردند تا چنین حماسه بزرگ 

و مهمی شکل بگیرد.«
او در ادامه با اشاره به اهمیت عضویت 
دائــم ایــران در ســازمان همکاری هــای 
در  ایــران  »حضــور  گفــت:  شــانگهای، 
این ســازمان بــه عنوان عضــو دائم، یکی 
اســت  دولــت  مهــم  دســتاوردهای  از 
کــه این موضوع مزایــای مختلفی به  چرا

خصوص در حوزه اقتصادی برای کشــور 
بــه همــراه خواهــد داشــت.«  دکتر مخبر 
به ســفر رئیس جمهوری کشورمان برای 
نشســت  هفتادوهفتمیــن  در  شــرکت 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
نیز اشــاره و خاطرنشــان کرد: »خواســته 
اصلــی دشــمنان ملت ایــران این اســت 
که تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان 
برداشته نشود و مردم طعم دستاوردها 

و موفقیت هــا را نچشــند و در این مســیر 
ابزارهــا  دیگــر  و  رســانه  از  اســتفاده  بــا 
انجــام  ســنگینی  ســرمایه گذاری های 
صداوســیما،  اســت  الزم  کــه  داده انــد 
رسانه ها و دستگاه های فرهنگی کشور، 
اطاع رســانی دقیــق و مناســبی در ایــن 

زمینه به جامعه داشته باشند.«
رئیس جمهــوری  اول  معــاون   
کیــد بــر لــزوم پیگیــری  همچنیــن بــا تا
مجدانــه مصوبــات ســفرهای اســتانی 
رئیس جمهوری از ســوی دســتگاه های 
»عملیاتــی  داشــت:  اظهــار  اجرایــی، 
شــدن این مصوبات در ارزیابی عملکرد 
و کارآمــدی دولــت بســیار موثــر اســت و 
ضــرورت دارد که روســای دســتگاه های 
اجرایی، یکی از معاونان خود را مســئول 
پیگیــری ایــن مصوبــات کنند تا شــاهد 
اجــرای  رونــد  بــه  بخشــیدن  ســرعت 
طرح هــا و مصوبــات ســفرهای اســتانی 

رئیس جمهوری باشیم.«

جلسه هیأت وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد

کید مخبر بر لزوم پیگیری مجدانه مصوبات سفرهای استانی  تا

وزیر فرهنگ وارشــاد اســامی خبر داد که شورای 
عالــی انقــاب فرهنگی یــک مصوبه درباره گشــت 

ارشاد در مرحله اباغ دارد.
محمدمهــدی اســماعیلی در گفت وگــو با ایســنا، 
درباره لزوم اصاح روش های گشت ارشاد، اظهار 
کــرد: »ایــن مســأله می توانــد مــورد بحــث و نقــد 
قرار بگیــرد. در موضوعات روشــی، بــاب گفت وگو 
بــاز اســت. هــر قانونی تــا قانون اســت، همــه باید 
تبعیــت کنند ولــی در عین حال می توان بررســی، 
نقــد و اصــاح کــرد. ایــن هیــچ ایــرادی نــدارد. در 
ایــن موضــوع هم شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
در ماه های اخیر وارد کار شــده و مصوبات خوبی 
دارد و فکــر می کنم بــا اباغ نهایی ایــن مصوبات، 
شــیوه های جدیــدی را در ایــن عرصــه خواهیــم 

داشت.« 
کــه در  او افــزود: »ایــن موضوعــات و انتقاداتــی 
کســی  گوشــه وکنار شــنیده می شــود و حــق هــر 
هســت را ما به رســمیت می شناســیم و هر ایرانی 
نســبت به قوانیــن می توانــد نقد داشــته باشــد و 
بیــان کند، قانــون تــا قانون اســت باید اجرا شــود 
عالــی  شــورای  در  دارد.  جایگزینــی  امــکان  امــا 
انقــاب فرهنگی ماه هاســت بررســی انجام شــده 
کردیــم و  بــه روش هــای جدیــدی دســت پیــدا 
در حــال حاضــر تقریبــا در مســیر ابــاغ نهایــی به 
نیــروی انتظامی اســت، البته این موضــوع ربطی 
به قضایای اخیر نداشــته اســت و در خــرداد و تیر 
، نیــروی انتظامی و  وزارت فرهنــگ، وزارت کشــور
سایر نهادهای مرتبط بررســی های خود را انجام 
دادنــد. االن یــک مصوبــه جدیــدی در شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی در مســیر اباغ اســت. فکر 
می کنــم با این مصوبه، بســیاری از ایــن انتقادات 
و اشــکاالت موجــود مرتفع می شــود و ان شــاءاهلل 
قانــون  اجــرای  در  را  بیشــتر  همدلــی  فضــای 

خواهیم داشت.«
او ادامه داد: »این بحث که ما در روزهای اخیر در 
گوشه وکنار کشور می بینیم ارتباط چندانی با این 

موضــوع نــدارد. ایــن بحث چــه ربطی به خدشــه 
امنیت مردم یا وحــدت ملی دارد؟ صداوســیما و 
روزنامه هــای ما تیتــر می زنند و نقــد می کنند مگر 
کســی با اینها مخالــف اســت؟! هرکســی می تواند 
حــرف بزنــد و نقد کنــد قانــون تــا زمانی کــه قانون 
اســت برای همــه الزم الرعایــه و الزم االتباع اســت، 
امــا مــا بســیاری از قوانیــن را داشــتیم کــه بعــد از 

آسیب شناسی به نوع جدیدی رسیدیم.«
وزیــر فرهنگ وارشــاد اســامی در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا روش هــای گشــت ارشــاد اصــاح 
کیــد کــرد: »نگفتــم روش گشــت  خواهــد شــد،  تا
ایــن  پلیــس  در  االن  می شــود.  اصــاح  ارشــاد 
موضوع به گشــت امنیــت اخاقی تغییــر نام پیدا 
کرده است. پلیس قانون خود را دارد که آن را اجرا 
می کند. شورای عالی انقاب فرهنگی شیوه های 
کثر رضایت عمومی  نوینی به کار می گیــرد که حدا

را به همراه خواهد داشت.«

وزیر فرهنگ: هر  قانونی را می توان بررسی، نقد و اصالح کرد

 مصوبه جدید 
درباره گشت ارشاد در راه است

محمدعلی بهمنی از فریدون 
مشیری گفت

باید شعِر جهانی گفت 
شــاعران  از  یکــی  بهمنــی  محمدعلــی 
پیشکســوت ایران کــه از ۹ ســالگی در محضر 
فریــدون مشــیری حضــور  اســتادانی ماننــد 
داشــت، بــه بهانــه زادروز فریــدون مشــیری 
درباره تاثیر اشعاری که تا به امروز سروده شده 
 اســت، بــر روند ادبیــات ایــران گفــت: »نه تنها 
فریدون مشیری بلکه تعداد زیادی از شاعران 
که از سال های کودکی من، بســیاری را پرورش 
دادنــد، از ارزش ادبیــات بــرای فرداهــا بــا خبــر 
بودنــد و بــرای ارتقای آن کوشــش کردنــد. این 

کوشش از آغاز این روند اتفاق افتاده  است.«
به گفتــه این غزل ســرا، شــاعران محــدود به 
وطن و حکومت خود نیستند، در نتیجه نباید 
محدود به درسی باشــند که از گذشته به آنها 
گاهــی خــود را در ابعــاد  رســیده اســت و بایــد آ

جهانی وسعت ببخشند.
بهمنــی بــا بیــان اینکــه فعالیــت فرهنگــی 
کــه زبــان فرانســوی می دانســت در  مــادرش 
موجــب  دوره،  آن  گاه  آ زنــان  نفــره  جمــع 6 
آشنایی او با استادانی مانند فریدون مشیری 
گرد  شــده اســت، ادامه داد: »از ۹ ســالگی شــا
این بزرگواران بودم، شــرایطی پیــش آمد پدر و 
مادر را از دست دادم و در سن کم مجبور شدم 
از کودکی کار کنم. فریدون مشیری و استادانی 
مانند او توانستند ذهن های ضعیف را تا حدی 
قــوی کنند. بنابرایــن نمی توانیم همچنــان زیر 
باورهای اینگونه باشیم که شاعران حتما باید 
غزل بســرایند. حتی انســان خود ذهن دارد و 
می تواند برای خود اندوخته ای داشته باشد.«

کیــد بــر اینکــه هــر انســان برای  بهمنــی بــا تا
داشــتن زندگــی جهانی به دنیــا می آیــد، ادامه 
داد: »البتــه که انســان بــرای خدمــت به وطن 
به دنیا می آید، امــا در جان و خواِنِش انســان، 
گــر  مطالعــات جهانــی جایــگاه مهمــی دارد. ا
متوجــه  داشــته  باشــند،  مطالعــه  شــاعران 
می شوند که باید شــعِر جهانی گفت. منظورم 
توهین بــه غزل نیســت زیرا من هــم همچنان 
غزل می سرایم اما کار آزاد هم انجام می دهم.«

چهره روز3

این موضوعات و انتقاداتی که در 
گوشه وکنار شنیده می شود و حق 

هر کسی هست را ما به رسمیت 
می شناسیم و هر ایرانی نسبت به 

قوانین می تواند نقد داشته باشد و 
بیان کند، قانون تا قانون است باید 
اجرا شود اما امکان جایگزینی داد 

در شورای عالی انقالب فرهنگی 
ماه هاست بررسی انجام شده به 
روش های جدیدی دست پیدا 
کردیم و در حال حاضر تقریبا در 

مسیر ابالغ نهایی به نیروی انتظامی 
است


