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توافق بانکی
ایران و عراق

مسیرهای راهپیمایی 22بهمن در تهران اعالم شد
برانکو و لیکنز گام اول نیم فصل دوم را محکم برداشتند

شهادت یگانه
بانوی جهان اسالم
حضرت
(س)
فاطمه زهرا
تسلیت باد
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با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی(ره)؛

صدرنشینی پرسپولیس
آتش بازی تراکتور

مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت
فاطمهزهرا(س) برگزار شد
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رئیسمجلسخبرداد

دعوت رئیس جمهوری برای حضور مردم در جشن پیروزی انقالب

دستور رهبر انقالب
برای اصالح ساختار
بودجه

 22بهمن روز همه ایرانیان است

2

 دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراقبا استقبال از توافق جدید بانکی دو کشور ،خبر داد
ایران جای ترکیه را در عراق گرفت

تاهللغروی،عضوجامعه
آی 
توگوبا«ایران»:
مدرسیندرگف 

گروههای طرفدار
انقالب را
حفظکنیم

ابالغ بخشنامه بانک مرکزی به صادرکنندگان برای برگرداندن
خـــــــبر ارز حاصــل از صــادرات به چرخه اقتصادی ،مشــکالتی برای
گروه اقتصادی صادرکننــدگان بویــژه صادرکننــدگان کاال به عــراق که بخش
بزرگــی از صادرکننــدگان را شــامل میشــود ،بــه وجــود آورد .صادرکننــدگان به این
موضوع اشــاره میکردند که وقتی معامالت با عراق براســاس ریال انجام میشــود
بخشــنامه بانــک مرکزی مبنی بر الزام شــرکتهای ایرانی به صــادرات محصوالت
ش پای
به عراق بهطور ارزی ،مشــکالت دیگر پی 
صادرکنندگان قرار داده است.
صفحه  4را بخوانید
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40سالانقالب
بهروایتعکاسانایرنا

آلبوم یک انقالب
از تولد تا بلوغ

در جلسه هیأت دولت؛

مجوز واردات گوشت با ارز نیما
و بدون سود بازرگانی صادر شد
4

قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل
در گفت و گو با «ایران» خبر داد

 22بهمن یک «نه» دیگر به دشمنان

چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی از چند ویژگی
مهــم برخوردار اســت .نخســتین ویژگــی که از ســایر موارد
یادداشت
مهمتــر بــه نظــر میآیــد ،تهدیدهــای بســیار گســترده و
غیرعــادیای اســت کــه از ســوی امریــکا و همپیمانــان
منطقــهای او در طــول ســالیان متمــادی علیــه جمهــوری
اســامی مطرح شــده و فشــارهای زیــادی نیز بــرای از پای
درآوردن کشــور به مــا تحمیل کردهاند .سیاســت مقامات
مرتضی مبلغ
امریکایــی از مدتهــا پیــش بر ایــن پاشــنه میچرخید که
فعال سیاسی
جمهوری اســامی به 40ســالگی خود نرسد و برای دست
یافتن به این هدف از هیچ تالشی فروگذار نکردند.
ویژگی دوم در  40ساله شدن انقالب اسالمی ،رسیدن به سن بلوغ است .گذشت
ایــن  4دهــه ایــن انتظــار را به همــراه دارد که انقالب بایــد تا اینجــای کار به نقطه
روشنی میرسید که بتواند را ه های برون رفت از مشکالت و یافتن مسیر گشایش
در امور مردم و پیشرفت و تعالی را بخوبی طی کند .ویژگی دیگر چهلمین سالگرد
انقــاب اســامی هم در همین قالب قابل طرح اســت .متأســفانه بــه رغم اینکه
 40ســال از عمر جمهوری اســامی میگــذرد ،همچنان با چالشها و مشــکالتی
مواجه هستیم .در کنار دستاوردهایی که وجود داشته و قابل چشمپوشی نیست،
کاســتیهایی وجــود دارد کــه به هیچوجه در شــأن این نظام و این مردم نیســت.
 40ســاله شــدن انقالب ،فرصتی اســت تا در برخی از سیاستهای کشور بازنگری
رخ بدهد و اساساً به این سؤال پاسخ گفته شود که چه شد این کاستیها به وجود
آمــده؟ و چــرا آنچــه حق این مردم اســت ،آن طور که باید و شــاید محقق نشــده
است؟
با همه این تفاصیل ،راهپیمایی  22بهمن امســال نیز همچون ســالهای گذشته
بــا حضور پرشــور مردم انقالبــی برگزار خواهد شــد .ایرانیانی که بــا وجود تمامی
مشــکالت هیچ گاه پشــت مســئوالن کشــور را خالی نکردهاند ،بار دیگر یک «نه»
بزرگ به دشــمنان قسم خورده ایران که در رأس آن امریکا و اسرائیل قرار دارند،
خواهنــد گفــت و نشــان خواهند داد که فشــارهای آنــان که در قالــب تحریمهای
ی آورد و آنان
ظالمانــه خــود را نشــان میدهد ،بــه هیچ وجه آنــان را از پــا درنمــ 
هیچگاه دســت از آرمانهای انقالبی خود برنخواهند داشت؛ انقالبی که به بهای
ریخته شدن خونهای بسیار زیادی که به دست آمده و ادامه پیدا کرده است.
اما این تنها پیام حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن ماه امسال نیست 40 .سال
از عمر انقالب اســامی میگذرد و مسئوالن کشور باید به یک عقالنیت و اعتدال
الزم رســیده باشــند .آنان باید در بخشــی از سیاســتهای غلطی که در این کشور
به مدت ســالیان دراز دنبال میشــود ،تجدیدنظر کنند .الزم اســت که مســئوالن
سیاســتهای ســازندهتری را دنبال کرده و وارد فرآیند گفتوگو و تعامل و آشتی
ملــی و انســجام همگانــی شــوند و چالشهایــی کــه در درون حاکمیــت از طریق
تندروهایی که متأسفانه در قدرت هم دست داشتهاند ،پدید آمده ،حل شده و با
کنار گذاشته شدن آنان وارد فرآیند تعامل و همگرایی شوند.
مطالبه ملت از مسئوالن نظام همین است .مردم میخواهند که مسئوالن بدانند
بعد از گذشــت  40ســال از پیــروزی انقالب برخــی از روندهایی کــه در این  4دهه
پیش گرفتهاند ،سازنده نبوده است .پس در روندهایی که به نفع مردم نبوده باید
تجدید نظر جدی و اساســی شــود تا یک روند ســازنده برای حل مشــکالت مردم
ایجاد شود تا این جامعه بتواند راههای تعالی را بهتر طی کند.

پای امضای خود میمانیم

a p e r. c o m

آلبوم یک انقالب
از تولد تا بلوغ

 اروپا در اجرای تعهداتش سست و ناکارآمد عمل کرد ،ولی ما بر مبنای اخالق بر پیمان استوار بودیم تا ملت فلسطین به سرزمین خود بازنگردند ،امنیت در این سرزمین تاریخی تضمین نخواهد شد -حتی امریکا هم اگر از مسیر غلط خود بر گردد و با احترام با ملت ما سخن بگوید؛ حاضریم توبه او را بپذیریم

رئیس جمهوری شــعار جمهوری اسالمی
ایران را خاورمیانه عاری از ســاح هستهای
و کشــتارجمعی و جهان عاری از خشونت
و افراطیگــری برشــمرد و تصریــح کــرد:
حتــی امریــکا هــم اگر از مســیر غلــط خود
برگــردد ،از مداخالت گذشــته عذرخواهی
کنــد و بــا احترام بــا ملت ما ســخن بگوید؛
حاضریــم توبــه او را بپذیریــم .بــه گزارش
پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
عصر چهارشــنبه در دیدار ســفرا و رؤســای
نمایندگیها و سازمانهای خارجی مقیم
تهرانبهمناسبتچهلمینسالروزپیروزی
انقالباسالمیاظهارداشت:امریکاباهمه
تــوان بــه دنبــال فشــار و یأسآفرینی علیه
ملــت ایــران بــود ،اما مــردم مــا متحدتر از
همیشه است .روحانی پیروزی ملت ایران
را غلبــه حــق بــر باطــل و مردمســاالری بر
استبدادتوصیفکردوفرارسیدنچهلمین
ســال حیات این انقــاب را به همــه مردم
ایــران ،ملتهــای منطقه و سراســر جهان
تبریــک گفــت .رئیــس جمهــوری گفــت:
دلیل شکســتهای پیاپــی امریکاییها در
برابــر ملــت ایــران این بــود که محاســبات
امریکاییها نســبت به ملت ایران چه قبل
و چه پس از پیروزی انقالب ،ناصحیح بود.
پیشازپیروزیانقالباسالمی،امریکاییها

ســالم

فکر میکردند با حمایت رژیم شاه خواهند
توانست ملت ایران را به شکست بکشانند
و در همین راستا در روزهای پایانی نهضت
مردم ایــران در تدارک کودتا علیه مبارزات
آنها بودند که ارتش ایران زیر بار توطئه آنها
نرفــت .پس از پیروزی انقالب اســامی نیز
امریکاییهابهدنبالآنبودندکهباتحمیل
جنگ ،کمک ارتجاع منطقه و تســلیحات
کشورهای مختلف ،ملت ایران را شکست
دهندکهبازهمدچاراشتباهبودند.
ëëایرانقصدتجاوزبههمسایگانرانداشته
وی در بخــش دیگری گفت :ملت ایران نه
در 40ســال گذشــته و نــه پیــش از آن هیچ
گاه قصــد حملــه و تجــاوز به همســایگان
یا کشــورهای دیگــر را نداشــته و هــرگاه که
همســایگان نیازمنــد کمک بودنــد ،بدون
هیچ چشمداشــتی و بدون آنکه مــا به ازاء
کمک خود را با اعداد و ارقام مالی محاسبه
کــرده و حســابهای پسانداز کســانی که
کمک خواسته بودند را بررسی کند ،به آنها
کمک کرده اســت .به گفتــه روحانی ،ایران
همواره از آغاز اسالم تاکنون اسالم معتدل
را در منطقه و جهان معرفی کرده اســت و
هیچگاه به دنبال تفکر افراطی نبودهایم و
هر کجا که اســام از طریق ایران وارد شــد،
آن اسالم معتدل در آن منطقه بوده است.
روحانی در بخش دیگری گفت :ما به خوبی

در سالهای گذشته ثابت کردیم در امضای
تعهد بســیار دقیق هســتیم  ،امــا زمانی که
آن تعهد را امضــا کردیم ،پای امضای خود
میمانیــم .رئیــس جمهوری تصریــح کرد:
علیرغم تخلف امریکا و اینکه اروپا در اجرای
تعهداتش بسیار سســت و ناکارآمد بود ،اما
جمهوری اســامی ایران به تعهــدات خود
عمــل میکند و این به معنای آن اســت که
اخــاق ،تعهــدات اخالقی و سیاســی برای
ملتایرانبسیارحائزاهمیتاست.
رئیسجمهوریتأکیدکرد:شعارجمهوری
اســامی ایران در سیاســت خارجی از ابتدا
عــدم تجــاوز بــه دیگــران و عــدم پذیــرش
ظلم و تجاوز بوده اســت و بر این اساس به
دیگران ســلطه نداشته و ســلطه دیگران را
نمیپذیریم؛بادوستانومسلمانانجهان
بــرادر و با هــر آن کس که قصــد ظلم بر ما
ندارد ،دارای هر دین و مذهبی که باشد با او
بتوانیم به بهترین شیوه عمل کرده و روابط
حســنه و دوســتانه داشته باشــیم .روحانی
خاطرنشان کرد :شعار ما خاورمیانه عاری
از ســاح هســتهای و سالح کشــتار جمعی
اســت و بیش از  40سال است که بر آن پای
فشردیم .رئیس جمهوری با اشاره به اینکه
شــعار ما خاورمیانه برای خاورمیانه است،
گفت:شعارماایناستکهحضورنیروهای
خارجیدراینمنطقهومداخالتآنهاباید

پایان پذیرد .روحانی اظهار داشت :شعار ما
جهانعاریازخشونتوافراطیگریاست
و بر این شــعار یعنــی  waveتأکید کردیم و
تأکید خواهیم کرد .وی با بیان اینکه شــعار
جمهــوری اســامی ایــران بــا همــه جهان
اســت ،گفت :حتی اگر امریکا هم توبه کند
و از مســیر گذشــته خود برگردد و محاســبه
دقیــق انجــام دهــد و در برابــر مداخــات
گذشــتهاش در ایــران عذرخواهــی کنــد و
حاضر باشد ،عظمت و کرامت ملت ایران
و انقالب بزرگ اســامی ایران را بپذیرد و با
احترام با مردم ایران ســخن بگوید ،باز هم
آمادهایم حتی با امریکایی که ســالیان دراز
بر ما ظلم روا داشــته است ،بازگشت و توبه
اورابپذیریم.
ëëراهحل منطقه ،دموکراسی است
روحانــی افزود :ما ملتی هســتیم کــه روابط
دوستانه و انسانی را با همه ملتهای بزرگ
تاریــخ و بویژه با همســایگان خود خواســتار
هســتیم.ما در پی روابط حســنه با جهان در
چارچــوب مقــررات بینالمللــی هســتیم.
روحانــی تأکید کــرد :مطمئن هســتیم راه و
مسیری که امریکا انتخاب کرده و برگزیده به
جایی نخواهد رسید؛ امریکا هرگز به اهداف
ناصحیحخوددستنخواهدیافت.
وی ادامــه داد :حتــی اگر دغدغــه امریکا در
این منطقه برای اسرائیل است ،این را باید

بدانند تا ملت فلســطین به سرزمین خود
بازنگردند،امنیتبرایاینمنطقهتاریخی
و سرزمین فلسطین تضمین نخواهد شد؛
اگــر حتی امریــکا امنیــت را برای اســرائیل
میخواهد آن زمانی امــکان دارد که مردم
فلســطین به ســرزمین خود بازگردند و در
یک فرایند دموکراسی و آرای عمومی آنچه
نظر مردم اســت در این ســرزمین به وقوع
بپیوندد.رئیسجمهوریتأکیدکرد:راهحل
منطقه،راهحلدموکراسیواحترامبهآرای
مردم است؛ ما میتوانیم با وحدت ،اتحاد
و یکپارچگی بدون خونریــزی و بدون آنکه
افراطیگری را در منطقه گسترش دهیم و
تشویقکنیم،بهاینمهمدستیابیم.
روحانــی اظهــار داشــت :آنهایی کــه در این
منطقه داعش و طالبان را بــه وجود آوردند
و مشکالت را ایجاد کردند ،در فکر آن بودند
کــه نوعــی انقــاب اســامی تقلبــی در این
منطقــه را در برابــر انقالب اســامی واقعی
در ایران بســازند و خود فهمیدند که اشــتباه
بزرگــی را مرتکب شــدهاند .افراطیگری راه
نجات منطقــه و برقراری امنیــت و صلح و
ثبــات در منطقه نیســت ،بلکــه راه اعتدال
اســت« .صالح الزواوی» سفیر فلسطین در
کشــورمان نیز به نمایندگی از دیگر سفرا در
سخنانیفرارسیدنچهلمینسالروزپیروزی
انقالباسالمیملتایرانراتبریکگفت.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :
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رئیس جمهوری در دیدار سفرا و رؤسای
نمایندگیها و سازمانهای خارجی مقیم تهران:

عکس :محمد رضا علیمددی /ایرنا

اجرای  485پروژه مشترک بین
دانشگاههای ایران و خارج

 9تا 16

به :سردبیر محترم روزنامه ایران
موضوع :پاسخ به مطلب روزنامه ایران،
جوابیــه مــورخ  97/11/8صفحــه یک بــا عنوان:
شیشههای واگنهای متروی تهران -کرج کثیف است
سالم علیکم
احتراماً خواهشــمند است درخصوص مطلب مندرج

در آن روزنامه ،دوشــنبه مورخ  1397/11/8صفحه یک
باعنــوان :شیشــههای واگنهــای متروی تهــران -کرج
کثیف است ،پاسخ زیر در همان صفحه به چاپ برسد:
بــا ســام ،احترامــاً ضمــن عذرخواهــی از مســافران
گرامی ،بهاطالع میرساند شیشههای قطارهای خط
 5متروی تهران و حومه دوجداره بوده و بهدلیل نفوذ

بخــار آب بــه میــان دو جداره ،شیشــهها کمــی کدر به
نظر میرســند که در حال حاضر این موضوع از طرف
واحدهــای مهندســی و نظارت تحت بررســی و اقدام
اصالحی قرار دارد.
محسن محمدیان
مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بینالملل

 ëدرخواســت یک هموطن /حسین
نظــــــــر رودکی جانباز 25درصد 5 :سال درگیر
مـــــردم کارهــای اداری پرونــده جانبــازی ام
در منطقــه  15هســتم .از  14ســالگی در جبهــه بودم .به
خدا شــرمنده خانواده هســتم .مادرم باید کار کند تا من
بتوانــم لقمه نانی بخــورم .به خدا زندگــیام در حال از

هم پاشیده شدن است .دیگر خسته شدهام .از مسئوالن
درخواست دارم به مشکالت ما رسیدگی کنند.
 ëعــدم پرداخت ســود ســهام عدالت /یک شــهروند:
 12ســال اســت برگــه ســهام عدالــت دارم .فقــط 58
هــزار تومان به ما ســود پرداخت کردهانــد .قرار بود هر
ماهه ســود ســهام به ما پرداخت کننــد .چرا هیچکس

وعدههای داده شده را عملی نمیکند؟
 ëدرخواســتکمــکیــکهموطن/محمــدمــرادی :دچار
بیماری ریوی حاد هستم که باید اسفندماه سال گذشته مورد
عملجراحیقرارمیگرفتمولیمتأسفانهبهعلتوضعیت
بــد مالی تا بهحــال قادر به تأمین هزینه بیمارســتان و عمل
نشدم لذا از مردم عزیز و خیر درخواست کمک دارم.

راهپیمایانی گذشت که در هر پوشش و
چشــیده کنــار پنجرهای رو به هم پیوسته
در قامت آدمی ســرد و گرم
استقالل و آزادی کشورشان همصدا شدند
امیدوار است به جوانههایی سلیقه برای
به باغ زمســتانی نشسته و
اســالمی را فریاد کردند .فصل اول انقالب
بهار رویــش دوباره را و جمهوری
کــه در پوســتهای از انتظار آفتاب
درهای زندان ،ریخته شــدن برگههای رأی
ماه  1397اســت و او  40با بازشــدن
زمزمــه میکننــد .نیمه بهمن
مردمســاالری و پایان فاصله میان مردم و
بر قله بلوغ و در حالی در صندوق
ساله میشود ،با حس ایستادن
سیاســی همان فردایی بود کــه بهار میآمد و
فراز و فرودها اســت که از نخبگان
کــه میدانــد زندگی همه آن
رهایی میآورد .فصلی که با چراغانی
ایمان دارد پشتشــان بــا خود آزادی و
ســر گذرانده و ســختیهایی که
خیابانهــای آب و جارو شــده و جعبههای
همــه آلبوم عکسهایی کوچههــا و
را بــه زمین خواهــد زد .با این
زود با داغی خون و گلوله درآمیخت.
آن مقطعی از تاریخ شیرینی خیلی
را ورق میزنــد که در هر صفحــه
نورســته خیلــی زود در درون بــا بمبهــای
تاریخ انقالب اسالمی که انقــالب
در خاطرهاش زنده میشود؛
گروههــای تروریســتی و از بیرون بــا تجاوز
نشسته بر پیشانیاش و با دســت ســاز
خود او است ،با چروکهای
هواپیماهــای ارتــش حکومت بعــث عراق
تانکهــا و
کولهبار دانایی و تجربه بر شانههایش.
دوربینها همچنان ایســتادگی قامت
لبخند پیروزمندانه مواجه شــد .امــا
عکسها ثبت حقیقتند ،نمیتوان
میکردند که عشــق به وطن و ایمان
شــاهی مســتبد را مردمانی را ثبت
مردمانــی را کــه مجســمه ســیمانی
وجودشــان غلیان داشت .بهترینهاشان
بســادگی از کنار صفوف به آرمان در
ســرنگون کردهاند انکار کرد یا

شــهادت پر میکشیدند بر دست تشییع
را که به رســم
خــود زمزمــه داشــتند« :در مســلخ
میکردنــد و بــا
نکشــند» و هر شــهیدی ســر بر خاک
عشــق جز نکو را
مــرد و زنــی دیگــر بــا مشــتی گــره کــرده،
میگذاشــت
«یاثاراهلل» و «یا زهرا» بر پیشــانی مینشــاند و
ســربند
مدافعان میهن میپیوســت.داغ شــهیدان،
به صــف
دوری اســیران هنوز تازه بــود که ایران
درد جانبــازان و
نشســت ،جامهها سیاه شــد و انقالب مراد و
به ســوگ
نوجوانی از دســت داد .خیابانهای شهر
رهبرش را در
خاطرهشان از سوگواری بدرقه آیتاهلل
که عظیمترین
طالقانــی بــود این بــار عــزادار مردی شــدند
محمــود
ســیاه پــوش کــرد و بعدها که ســوگ
کــه یک کشــور را
به خیابان میرســید مردم جمعیت
یــاران امــام (ره)
روزها قیاس کردند .انقــالب اما برای
را بــا خاطــره آن
و از دســت دادن کنترل امــور فرصتی
ســوگوار مانــدن

تدبیــر جامعه به رهبــر توانمند دیگری
نداشــت .باید
که شد.انقالب در  40سالگی به تصاویر
سپرده میشد
تالش دولتمردانی چشــم دوخت که
برجــای مانده از
ها و مشــکالت قدم به قــدم او را پیش
فــارغ از کاســتی
مردان و زنان ســالهای جنگ که با دست
برده بودند.
های مقاومــت در برابر دشــمنی با عقبه
خالــی جبهه
ایستادند و در پشت جبههها نگذاشتند سفره
چند قاره
ضرورتهــای اصلــی زندگیشــان خالــی
مردمــان از
دولتمــردان ســالهای ســازندگی کــه میــراث
بمانــد،
برجــا مانده از بمبها و موشــکهای
دار ویرانیهــای
شــهرها و تأسیســات صنعتی کشور بودند
فروآمده بر
توســعه زیرســاختهای اساســی کشور را
و بازســازی و
قــرار دادنــد و پــس از آن ادامــه کار را به
در دســتور کار
ســپردند که نه تنها باید توســعه سیاســی
دولتمردانی
درون کشــور را پیگیــری میکردنــد کــه
و اقتصــادی در

ایــران و انقــالب  40ســالهاش رقیــب
گــو میان انقالب ســلطه جویــش
وظیفــه برقــراری و بازتعریف گفت و
کــه باید از پیش افتادن بازش داشــت
برعهده داشتند راهی که مزاحمی اســت
اسالمی و جهان پیرامونش را
پایــش را ناهموار کرد .حکایت این روزهای
میشد و با وجود تغییر و راه پیش
از دولتی به دولت دیگر سپرده
بهاری دوباره با ســردی مشــکالت رو در
باید بر مداری واحد بــاغ که بــرای
سالیق و عقبه سیاسی دولتمردان
رویــش بهــار امیدوار.آلبــوم عکسهــای
روســت و بــه
میراث ارزشــمندی است .حاصل ایستادن
پیش میرفت.
فرودهــا ،تواناییهــا و انقالب اما
حــاال حاصــل همــه آن فــراز و
هنرمندانــی کــه گاه در صعبتریــن و
کردنهــا خــود را در و شــجاعت
ناتوانیهــا ،کاســتیها و مبــارزه
صحنهها بــه جای گریختن ایســتادهاند و
ســازد .تصاویری از توسعه خطیرتریــن
تصاویر دیگری جلوهگر می
ماشه ثبت تاریخ فشردهاند.تصاویری
حضــور در عرصه دستشان را بر
و آبادانــی ایــران ،ارتقــای صنعت و
ایــن هفته ایــران جمعــه به آنهــا مزین
از کشــورهای جهان کــه صفحــات
فناوریهایــی که در تنها معدودی
حاصل تالش  40ســاله عکاسان پر تالش
هــای زیبایی از بــه اهتزاز شــده اســت
بــه آن دســت یافتهاند و قاب
جمهــوری اســالمی (ایرنا) اســت .گنجینه
کشورمان به احترام توانمندی خبرگــزاری
درآمدن پرچم مقدس
که هیچ رقابت سیاســی بر آن اثر گذار
مســتند تاریخی
جوانان برومندش در میدانهای ورزشی.
تنها بازنشــر دهنده اندکی از آن اســت.
خود به روزهای پیش نیســت و ایران
ایــران در چهارمین دهه انقالب
عکاسان شهید و درگذشته ایرنا گرامی باد.
نیســت برای دنیــا و بویژه کشــورهای یاد
از انقــالب شــبیه

مراسم عزاداری
حضرت فاطمه زهرا
(سالماهللعلیها)
در حسینیه امام خمینی

مراســم عــزاداری ایــام شــهادت
حضرت فاطمه زهرا سالماهللعلیها،
با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
در حســینیه امــام خمینــی رحمهاهلل
برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر
رهبــر معظم انقالب ،در این مراســم
که هزاران نفر از اقشــار مختلف مردم
و جمعی از مسئوالن حضور داشتند،
حجتاالســام والمسلمین صدیقی
ســخنرانی و آقایان حدادیان و ســازور
مرثیه سرایی کردند.
گفتنــی اســت اولین شــب از مراســم
ام ابیهــا
عــزاداری ایــام شــهادت ّ
حضــرت فاطمهزهرا ســاماهللعلیها
هم ســه شنبه شب با حضور حضرت
آیــتاهلل خامنــهای رهبــر انقــاب
اسالمی ،جمعی از مسئوالن و هزاران
نفــر از قشــرهای مختلــف مــردم در
حســینیه امــام خمینــی رحمــهاهلل
برگزار شده بود.

اناهلل و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای مهندس چهرهگشا
رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور

خبر درگذشت برادر گرامیتان مرحوم محمدحسن چهرهگشا
موجب تأثر و تأســف فراوان شد .این مصیبت تلخ و ناگوار را
به جنابعالی و دیگر بستگان داغدار صمیمانه تسلیت میگوییم
و بــرای آن عبد صالح خــدا ،غفران و رحمت واســعه الهی و
همنشینی با برادر شــهیدش و برای بازماندگان معزا صبر و
اجر مسألت داریم.
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