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 رئیس جمهور در اجتماع مردم ری  با اشاره به  امکانات موجود در کشور 
و مقاومت مردم مطرح کرد

ë درست است که تحریم ها مشکالتی را برای مردم ایجاد کرد و دشمنان 
  تالش کردند با ایجاد تورم انتظاری در جامعه التهاب ایجاد و با این کار 

 ارزش پول ملی را تهدید کنند، اما این شرایط با همکاری و مشارکت مردم
 پشت سر گذاشته خواهد شد

ë  کشورهای منطقه ای و اروپایی مدام به ما پیغام می دهند که بیایید 
با هم سخن بگوییم، شما در حق ملت ایران جفا کرده اید

آینده روشن برای 
اقتصاد و معیشت
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اسکان زلزله زدگان در 60 کمپ
یک هفته بعد از زلزله 5/9 ریشتری در سطح شهرستان خوی ، حدود صدهزار نفر از مردم در ۶۰ کمپ اسکان اضطراری اقامت نموده اند. نـــــما

مصطفی زمانی در نشست خبری بعد از اکران فیلم: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد

 »عطرآلود«
داستان زندگی است

افتتاح مرکز بزرگ فرهنگی هنری 
در  شهرکرمان
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یادداشت
حسام الدین برومند

 روزنامه نگار

دست و جیغ و هورا در بیت رهبری
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 در لحظه بخوان
 ایران بخوان
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در شــب والدت مــوالی متقیــان امیرالمؤمنیــن علــی 
)علیه الســام( مراســم معنــوی و پرطــراوت »جشــن 
فرشته ها« با حضور صدها نفر از دختران دانش آموزی 
کــه به ســن تکلیف رســیده اند، با اقامه نمــاز جماعت 
مغرب و عشاء به امامت رهبر معظم انقاب اسامی 
در حســینیه امــام خمینــی)ره( برگزار شــد. به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، در این 
مراســم که در فضایی روح بخش و با نشاط برگزار شد، 
دانــش آموزان دختر آغــاز فصل عبادت و بندگی خود 

را جشن گرفتند.
همچنیــن رهبــر انقــاب اســامی در ســخنان کوتاهی 
بــا تبریــک عید و جشــن تکلیــف بــه دختــران، گفتند: 
دختران و نوگان عزیز من! جشــن تکلیف یک جشــن 

و عید واقعی اســت چون از لحظه تکلیف این قابلیت 
را پیــدا کرده ایــد کــه خدا با شــما حرف بزند و به شــما 
تکلیفــی بدهد کــه آن را انجام دهید و ایــن رتبه یعنی 
»مخاطــِب خــدا شــدن«، رتبــه ای بســیار بــا ارزش در 

انسانیت است.
ایشــان خطــاب بــه دختــران افزودنــد: جشــن تکلیف 
و  کــودک نیســتید بلکــه نوجــوان  یعنــی شــما دیگــر 
مســئولیت پذیرید و می توانیــد در خانــواده، مدرســه و 
محیــط بازی با دوســتان خود اثرگذار باشــید و دیگران 
را نیــز بــه راه راســت هدایــت و راهنمایی کنیــد که این 

مسئولیتی برعهده همه ما است.
ë راه های دوستی با خدای متعال 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، دختــران نوجــوان را به 

دوســت شــدن بــا خداونــد مهربــان توصیــه کردنــد و 
گفتند: شــما با دل های نورانی، روشــن و با صفای خود 
از همیــن امــروز می توانید با خدا دوســت شــوید. یکی 
از راه هــای دوســتی با خدا این اســت کــه در نماز توجه 
داشــته باشــید که در حال ســخن گفتن با خدا هســتید 
بنابراین معانی و ترجمه کلمات نماز را فرابگیرید. راه 
دیگر دوستی با خداوند هم این است که کارهایی را که 
گفتــه انجام بدهیــد انجام دهید و آنچــه را نهی کرده، 

انجام ندهید.
رهبر انقاب اســامی با اشاره به درخشش زنان بزرگ 
و تأثیرگــذار در تاریــخ ایران عزیز، خاطرنشــان کردند: 
امروز زنان برجســته و مسئولیت پذیر ما در بخش های 
علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشــور هستند، 

زیاد و بیش از گذشــته هســتند. شما نیز ســعی کنید با 
درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن، در آینده جزو 

زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید.
ایشــان خطــاب به نــوگان تــازه مکّلف شــده افزودند: 
شــما می توانید در این مبارزه عظیمــی که ملت ایران 
در دوران انقــاب بــا ظلــم، بدبختــی و تبعیــض آغاز 
کرده اســت، نقش آفرین باشــید همچنان کــه قبًا نیز 
زنــان زیــادی نقش آفرینــی کردنــد و امــروز مــردم بــا 
مطالعــه کارهــای بــزرگ آنهــا در کتاب هــا از زحمات 
برجسته آنها در طول سال های انقاب آگاه می شوند.

در پایــان این مراســم، تعدادی از دختــران نوجوان در 
فضایــی صمیمانــه با رهبــر انقاب گفت وگــو کردند و 

مورد تفقد ایشان قرار گرفتند.

در شــب والدت مولود کعبه و مقارن با ایام پرخیر و برکت 
اعتکاف در ماه رجب، مراســم معنوی و پرطراوت »جشن 
فرشــته ها« با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که 
به ســن تکلیف رســیده اند، با اقامه نمــاز جماعت مغرب 
و عشــاء بــه امامــت رهبــر بصیر انقــاب در حســینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شد. شور و شعف این جشن که با ذوق و 
شوق دختران مؤمن تازه به سن تکلیف رسیده گره خورده 

بود، نه فقط یک جشــن و مراســم آیینی و معنوی را نشان 
مــی داد بلکــه یــک کار فرهنگی اصیــل و ریشــه دار مبتنی 
بــر آموزه های ناب اســامی را آدرس مــی داد که چطور اگر 
ســنت های اصیل دینی ما مورد توجه قرار بگیرد می تواند 
جریان ساز باشد و نگاه ها را به سوی معنویت بهجت آفرین 
و تربیت ساز رهنمون نماید. هر موقع سخن از کار فرهنگی 
و تربیتــی می شــود، کــم نیســتند افراد یــا تشــکل هایی که 
بافاصله بر ضرورت اختصاص بودجه های آنچنانی مانور 
می دهند یا بر تشــکیل فــان قرارگاه و فــان مرکز و دفتر و 
مؤسسه تمرکز می نمایند، غافل از اینکه بسیاری از کارهای 
خوب تربیتی را می توان بر پایه نگاه دقیق و عمیق فرهنگی 

و احیای ســنت های اصیل دینی و بدون نیاز به بودجه ها و 
عده و ُعده ها ســامان داد و حال خوبــی برای مردم مؤمن 
جامعه برقرار کرد. »جشن تکلیف« از همان کارهایی است 
که اگر نگاه درست و دقیقی نسبت به آن وجود داشته باشد 
و حکمت آن به خوبی فهمیده شــود، می تواند یک ســبک 
زندگی اسامی-ایرانی را به نمایش بگذارد. این ظرفیت ها 
و تزریــق روحیه معنوی و تربیتی به جامعه هم موج ســاز 
و جریان ســاز خواهد بود و هــم نیازی به اختصاص بودجه 
و دفتــر و دســتک نــدارد. در زمانــه ای کــه صدهــا رســانه و 
شــبکه ماهواره ای تاش می کنند تا به هر طریقی که شــده 
نســل نوجــوان و جــوان ما را از »اســام« دور کنند و ســبک 

زندگی غربــی را به آنها تحمیل نمایند، بیش از هر چیزی 
نیازمندیم تا بر محکمات اسامی پای بفشریم و از همان 
ابتــدا بر حکمت ها و ظرایف و دقایق ســنت های اســامی 
تأمل نماییم. بار دیگر رهبرحکیم انقاب به همه مسئوالن 
و دستگاه های ذیربط درس بزرگی دادند که به جای برخی 
گایه ها و نق زدن ها از انفعال خارج شــویم و از ظرفیت ها 
و توانمندی هــای نقــدی کــه از آن برخورداریــم در جهــت 
تربیت و معنویت نســل جدید بهره ببریم. اینجاســت که 
حاوت »جشن فرشته ها« را جامعه احساس کرد و طعم 
مهربانی و دوستی و معنویت و طراوت را چشید؛ بله دست 

و جیغ و هورا در بیت رهبری.

 مراسم »جشن فرشته ها« با حضور صدها نفر از 
دختران در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد

 رهبر معظم انقالب: سعی کنید در آینده 
جزو زن های بزرگ ایران عزیز بشوید
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مخبر در خصوص موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی:

امریکا و تروئیکای اروپایی درباره گزارش آژانس از مرکز هسته ای فردو بیانیه مشترک صادر کردند

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد

پس از خداحافظی کی روش و توافقش با قطر، برنامه فدراسیون فوتبال تا حدودی مشخص شد

ë شاخص تورم از 59/3 درصد از شهریور 1400 به 40/6 درصد در آذر امسال رسید
ë  خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 36،9 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه

سال گذشته به منفی ۲۷۲،۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته است
ë  ،در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59،۲ درصدی برخوردار بود

حال آنکه هزینه های جاری دولت تنها با رشد 30،۷ درصدی مواجه شده است

 مصونیت در مقابل تصمیم است
نه تخلف

 اعتراف »بازرس« به اشتباه
استناد آژانس به »بازرس«!

 کاهش ۱۹ درصدی 
تورم ساالنه در آذرماه

مربی ایرانی برای نیمکت تیم ملی
پــس از روشــن شــدن تکلیف کــی روش، بســیاری در 
انتظــار این بودند تا ببینند فدراســیون چــه برنامه ای 
برای نیمکت تیم ملی دارد. در این میان، تاج، درباره 
انتخاب ســرمربی تیــم ملی، بــه برنامه »ورزشــگاه« 
گفــت: »مــا دو انتخاب مهم داریم که یکی ســرمربی 
تیم امید و یکی بزرگساالن است. من با طرف قطری 
صحبت کرده بودم که جلســه ای با کــی روش دارند و 

شــاید به نتیجه برســند. از کی روش تشکر می کنم که 
نســل جدیدی را در 9 سال به کشــورمان معرفی کرد 
و وقــاری به تیم ملی داد و هر وقت هم او را ببینم، با 
احترام برخورد می کنم.« او درباره گزینه نهایی برای 
تیــم ملی ادامه داد: »دو نــگاه متفاوت وجود دارد که 
یک نگاه مربی داخلی است که مخالفانی دارد و یک 

نگاه هم خارجی است.« 
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