
افشاگریحجاریانعلیهاصالحطلبان
تئوریس��ین جریان اصالحات گفت: عده ای پیش  از 
ای��ن می گفتند باید افرادی گمن��ام را کاندیدا کرد 
که ناش��ناس به مجلس بروند، من گفتم که مگر ما 
مانند توده ای ها یا گروهک ها می خواهیم در داخل 

مجلس نفوذ کنیم؟
همزم��ان با اع��الم تائید صالحیت ه��ای نامزدهای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، 
اصالح طلب��ان اع��الم کردن��د که هم��ه نامزدهای 
شاخص آنان رد صالحیت شده اند و با این وضعیت 

نمی توانند لیست انتخاباتی ارائه دهند.
مش��ارکتی های س��ابق که به ص��ورت حقیقی در 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان عضویت 
یافت��ه بودند نیز طی مصاحبه هایی اعالم می کردند 
که وضعیت اصالح طلبان بس��یار وخیم است و آنان 

قادر به ارائه لیست انتخاباتی نخواهند بود.
زمزمه ه��ای ع��دم ارائه لیس��ت انتخاباتی توس��ط 
اصالح طلب��ان باالخ��ره در سه ش��نبه ش��ب )15 
بهمن ماه( رس��میت یافت و آنان اع��الم کردند که 
به دلیل نداش��تن نامزد ش��اخص در تهران لیست 
انتخاباتی ارائه نمی دهن��د، در حالی که چهره های 
ش��اخص حزبی این جریان از جمله مجید انصاری 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و عضو ارشد 
مجمع روحانیون مبارز، مصطفی کواکبیان دبیرکل 
حزب اصالح طلب مردم س��االری، علیرضا محجوب 
دبیرکل خانه کارگر، محمدرضا خباز عضو شاخص 
حزب اعتماد ملی، س��هیال جلودار زاده عضو ارشد 
حزب اس��المی کار، محمدعلی وکیل��ی و ... دیگر 
چهره ه��ای حزب��ی و نماین��دگان ای��ن جریان در 

مجلس تائید صالحیت شده بودند.
ام��ا آنچه که اصالح طلبان در ه��وا می گفتند با آنچه 
ک��ه بر روی زمین مش��اهده می ش��د، متف��اوت بود. 
اصالح طلبان می  گفتند نمی آییم چون نامزد نداریم از 
آنسو تئوریسین این جریان آنان را به خروج از قدرت 
دعوت می کرد و تاکید داشت که »جریاِن بدون جریاِن 
اصالح طلبی »واقعاً موج��ود« نیازمند یک تعطیالت 
تاریخی اس��ت. محمدرضا تاجیک از تئوریسین های 
جریان اصالحات گفته»به عنوان آخرین کالم و از یک 
نقطه نظر استراتژیک بگویم که حتی اگر اصالح طلبان در 
تسابق های بزرگ پیشاروی )مجلس و ریاست جمهوری 
و...( پیروز هم بش��وند، از امکان و اس��تعدادی بیش از 
دول��ت کنونی ب��رای بهبود امور )داخل��ی و خارجی( 
برخوردار نیستند؛ بنابراین شایسته آن است که ِعرض 
خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقالنه چندی از 

دیار قدرت رخت بربندند.«
علیرغم صحبت های قابل تأمل محمدرضا تاجیک، 
سعید حجاریان دیگر تئوریسین اصالحات در گفت 
و گو با ماهنامه ایران فردا در یک اقدام بی س��ابقه 
م��ی گوید: »ع��ده ای پیش  از ای��ن می گفتند باید 
افرادی گمنام را کاندیدا کرد که ناشناس به مجلس 
برون��د تا بلکه کاری کنند. م��ن همان موقع گفتم، 
مگر ما مانند توده ای ها یا گروهک ها می خواهیم در 
داخل مجلس نفوذ کنیم؟! یا قرار است برای گرفتن 

پست، خود را سفید نگه داریم؟« فارس

اخبار

نقشهمشارکتحداقلیرامردمنقشبرآبمیکنند
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس ل��ت تأکید بر این که نقش��ه 
مشارکت حداقلی را مردم نقش بر آب می کنند گفت: رفتار و عملکرد دولت  
روحانی به گونه ای اس��ت که تالش می کند موجب دلس��ردی مردم شود و 

حضور مردم در انتخابات را                                             کم رنگ کند.
احمد علیرضابیگی گفت: سیاس��یون نگاهش��ان به موضوعات مختلف بیشتر 

منفعت طلبانه است و همه چیز را                                             با منفعت خود می سنجند.
وی اف��زود: به عنوان مثال وقتی ش��ورای نگهبان رقیب اصل��ی و َقَدر آنها را                                             حذف 

می کند، از شورا تشکر می کنند. 
وی افزود: گرانی بنزین در آبان ماه در طول 40 س��ال پس از پیروزی انقالب سابقه 
نداش��ت که کار به این شکل و در این موقع انجام شود و ما دیدیم که سال منتهی 

به انتخابات و بدون هیچ هماهنگی قبلی گرانی بنزین اتفاق افتاد.  فارس

تقریظامامخامنهایبرکتاب»آنمردبابارانمیآید«
در آستانه  فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، در سومین پاسداشت 
هنر و ادبیات انقالب اسالمی تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای بر رمان »آن 

مرد با باران می آید« اثر خانم وجیهه سامانی منتشر شد.
متن تقریظ رهبر انقالب بر این کتاب به این شرح است: بسمه تعالی

بس��یار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوش��ته شده است. تصویری که از ماههای 
آخر مبارزات نشان می دهد، درست و روشن و واقعی است. به گمان من همه ی جوانها 
و نوجوانه��ای ام��روز به خواندن این کتاب و امثال آن نیاز دارند. از نویس��نده ی کتاب 
باید تقدیر و تشکر شود ان شاءاهلل. مرداد 98 _  رمان »آن مرد با باران می آید« توسط 
نشر کتابستان معرفت منتشر شده و به داستان زندگی خانواده ای از طبقه ی متوسط 
می پردازد که در مقطع تاریخی هفدهم شهریور تا بیست و ششم دی ماه 1357 درگیر 

مبارزات علیه رژیم ستمشاهی شده اند.  دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب

۲۲بهمنامتدادحضورحماسیمردمدرمراسمتشییعسلیمانی
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حدود 40 روز پیش مردم تهران، مشهد، 
قم، کرمان، اهواز در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی سنگ تمام گذاشتند 
و تشییعی تاریخی و به یادماندنی را رقم زدند و قطعاً ۲۲ بهمن امسال هم 
امتداد همان حضور حماسی مردم در مراسم تشییع سپهبد سلیمانی خواهد 
بود. آیت اهلل محس��ن مجتهد شبستری با بیان اینکه هوشیاری مردم در سال 
جاری نس��بت به توطئه های دشمن بیشتر از گذشته ش��ده گفت: همه ساله مردم 
ایران اسالمی امتحان خودشان برای حضور در راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن را خوب 

پس داده و نشان داده اند که وفادار به نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.
عض��و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: با توجه به اتفاقات و حوادث یکی دو ماه 
گذش��ته، یقین بدانید که حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال دشمن شکن 

و باشکوه تر از سال های گذشته خواهد بود.  میزان

آیین رونمایی از موش��ک رع��د500 با موت��ور کامپوزیتی 
"زهیر" و نس��ل جدید پیشران های موش��کی و ماهواره برها 

با حضور سرلشکر سالمی برگزار شد.
آیی��ن بازدید از خط تولید و رونمایی از موش��ک رعد500 
با موت��ور کامپوزیت��ی "زهیر" و موت��ور کامپوزیتی فضایی 
"س��لمان" با نازل متحرک به عنوان نسل جدید پیشران های 
موش��کی و ماهواره برها، با حضور س��ردار سرلش��کر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 

هوافضای سپاه برگزار شد.
استفاده از فناوری بدنه های الیاف کربن قابلیت تحمل 100 
بار فش��ار و دمای 3هزار درجه س��انتی گراد و دس��تیابی به 

موشک های بسیار سبک را فراهم می کند.
موش��ک رعد500 از موشک های نس��ل جدید است که در 
مقایسه با موشک فاتح110 با بدنه فوالدی، با یک  دوم وزن، 

اما  از افزایش ۲00 کیلومتر برد برخوردار است.
همچنین نیروی هوافضای سپاه از موتورهای موشک با نازل 
متحرک رونمایی کرد که ترکیب دو دس��تاورد بزرگ "بدنه 
کامپوزیت" و "نازل متحرک" در موش��ک، امکان استفاده از 
موتوره��ای س��وخت جامد را در خارج از ج��و فراهم کرد. با 
دستیابی به این موفقیت، ساخت ماهواره برهای سبک سوخت 
جامد، موشک های زمین به زمین با سطح مقطع راداری کم 
و مانورپذیرکردن موش��ک ها به منظور عبور از سپر موشکی و 
کاهش هزینه ها و افزایش تولید و کاهش پیچیدگی در تولید 

و نهایتاً جهش نسلی در موشک ها فراهم شد.
س��ردار سرلشکر پاسدار حسین س��المی در آیین رونمایی 
از موشک رعد 500 و نس��ل جدید پیشران های موشکی و 
ماه��واره برها ، با تبریک ایام اهلل دهه فجر به ملت ش��ریف 
ایران اس��المی، اظهار کرد: همانگونه که در روزهای گذشته 
در کالم فرماندهی معظم کل قوا ش��نیدیم؛ قوی شدن قلب 
سیاس��ت های نوین دفاعی جمهوری اسالمی است و ما به 
مدد تجربه و منطق آموخته ایم که برای جلوگیری از وقوع 
جنگ و نه تنها شکست نخوردن بلکه شکست دادن دشمن، 

راهی جز قوی شدن نداریم.
وی ق��وی ش��دن را مرتبط ب��ا اراده هایی که برای س��اخت 
قدرت تالش می کنند، دانست و اظهار کرد: جنگ حقیقی 
م��ا س��اخت و تولید قدرت برای قوی ش��دن اس��ت و این 
دس��تاوردهای پیچیده و در لبه فناوری جهانی که امروز از 

آنها رونمایی شد ، کلید ورود ما به فضا می باشند.
سرلش��کر س��المی در ادامه تصریح کرد: نی��روی هوافضای 
س��پاه با ورود ب��ه تولید بدنه ها و موتور ه��ای کامپوزیت ، 
عالوه بر کاهش جرم و افزایش سرعت و آسان سازی تولید ، 
جهشی در فناوری نوین موشکی به دست آورد و دانشمندان 
جوان، مومن و انقالبی ما در این نیرو توانستند بر ابهامات و 

پیچیدگی ها فائق آمده و موشک رعد را تولید کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه قابلیت ه��ای ویژه موش��ک رع��د 500 و 
برخورداری این موشک از موتوری کامپوزیتی ، گفت: با وجود 
این که جرم موش��ک رعد یک دوم موش��ک فاتح هست ، اما 

۲00 کیلومتر افزایش برد داشته و ارزان تر ،سبک تر ، چابک 
تر و دقیق تر می باش��د و این فناوری قابل تعمیم به تمامی 
کالسهای موش��ک های ما است. فرمانده کل سپاه با اشاره به 
دس��تیابی متخصصان نیروی هوافضای سپاه به فناوری نازل 
های متحرک در موش��ک های ماهواره ب��ر ، اظهار کرد: این 
فناوری مهم و پیچیده می تواند کنترل بردار پیشران موشک 
را در خالء انجام دهد ؛ به این معنا که ما می توانیم فراتر از جو 
قدرت مانور پذیری پیدا کنیم و این دستاورد بزرگی است که 

موجب ایجاد جهشی در فناوری موشکی می شود.
سرلشکر سالمی توانمندی موشکی را هویت هایی از اقتدار 
سیاس��ی توصیف و تصریح کرد: حقیقت قدرت متراکم در 
درون این موش��ک ها ، اراده سیاسی و اقتدار ملت قهرمان 
ایران است؛ این موشک ها رمز بازدارندگی و سربلندی نظام 
اسالمی و سرمایه های بسیار غنی و ممتازی در اختیار ملت 

شریف ایران هستند.
فرمانده کل س��پاه تصریح ک��رد: این دس��تاوردها در پرتو 
اف��کار نوران��ی و هدایت ه��ای فرماندهی معظ��م کل قوا و 
همت وتالش خالصانه مجاه��دان عرصه فناوری در نیروی 
هوافضای س��پاه بدس��ت آمده و هدیه ای از سوی سپاه به 
ملت شریف ایران در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و نقطه نا امیدی بیشتر برای دشمنان اسالم 
است. سردار سرتیپ پاس��دار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
کل نیروی هوافضای س��پاه نیز در این مراسم اظهار کرد: ما 
در نیروی هوافضای سپاه توافقی با دانشمندان و متخصصین 

داریم که دفاع مان باید اقتصادی باش��د و اقدام امروز عالوه 
بر توانمندی های حوزه تکنیکی و نظامی ، کار را اقتصادی 

و ارزان سازی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه هزینه نیروهای مس��لح ما بسیار کمتر 
از نیروهای مس��لح سایر کشورها است ، به قابلیت های بدنه 
کامپوزیتی اش��اره و تصریح کرد: بیشترین شتاب جانبی که 
می بایست موش��ک ها تحمل کنند، مربوط به موشک های 
پدافندی اس��ت و این بدن��ه کامپوزیتی به گونه ای طراحی 
شده که عالوه بر موشک های زمین به زمین، در موشک های 
پدافندی نیز استفاده ش��ود. سردار حاجی زاده خاطرنشان 
کرد: با برخورداری از فن��اوری نازل متحرک امکان کنترل 
موشک های سوخت جامد در خارج از جو و در فضا پیما ها 

و ماهواره بر ها و موشک های ضد سپر فراهم شد.
وی با تاکید بر اینکه هزینه نیروهای مس��لح ما بسیار کمتر 
از نیروهای مس��لح سایر کشورها است ، به قابلیت های بدنه 
کامپوزیتی اش��اره و تصریح کرد: بیشترین شتاب جانبی که 
می بایست موش��ک ها تحمل کنند، مربوط به موشک های 
پدافندی اس��ت و این بدن��ه کامپوزیتی به گونه ای طراحی 
شده که عالوه بر موشک های زمین به زمین، در موشک های 

پدافندی نیز استفاده شود. 
سردار حاجی زاده خاطرنشان کرد: با برخورداری از فناوری 
نازل متحرک امکان کنترل موش��ک های سوخت جامد در 
خارج از جو و در فضا پیما ها و ماهواره بر ها و موشک های 

ضد سپر فراهم شد.  سپاه نیوز

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گف��ت: الزمه قوی ش��دن تربیت نیروی 

انسانی توانمند است.
مراس��م انعقاد تفاهم نامه هم��کاری بین مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور و ارتش جمهوری 
اس��المی ایران با حضور امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اس��المی ایران و وحید احم��دی،  رئیس مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.   در 
این مراسم برخی از فرماندهان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، مسؤوالن وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و تعدادی از رؤس��ای پژوهشگاه های 

کشور برگزار شد. 
وحید احمدی، مش��اور وزیر علوم و رئیس مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور در این مراسم طی 
سخنانی اظهار داشت:  سرریز توسعه و پیشرفت 
علمی در نیروهای دفاعی و ارتش می تواند برای 
بهره برداری عمومی اس��تفاده ش��ود. پروژه های 
مشترکی برای این همکاری وجود دارد که مانند 

قبل و البته بیش از پیش تقویت شوند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه مرکز تحقیقات سیاس��ت 
علمی کش��ور به عنوان کانون سیاس��تگذاری، 
سیاس��ت پژوهی در حوزه علم و فناوری بازوی 
اصل��ی وزارت علوم اس��ت و برنامه های کالن و 
سیاستگذاری های کالن را انجام می دهد،گفت: 
ای��ن مرکز ب��ا تفاهم نامه ای که ام��روز با ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران منعق��د می کند، در 
زمینه های آینده ن��گاری، رصد علم و فناوری و 
پیاده س��ازی مدیریت دانش با طرف تفاهم نامه 

همکاری خواهد داشت. 
احمدی تصریح کرد: همکاری مشترک در زمنیه 
تب��ادل و بهره ب��رداری از ظرفیت علمی هیئت 
علمی پژهشگران در زمینه آموزشی و پژوهشی، 
همکاری در زمینه اس��تفاده از ظرفیت اعضای 

هیئت علمی دائمی و وابسته برای ارائه خدمات 
مشاوره ای مورد نیاز طرفین، فراهم کردن زمینه 
الزم برای برگزاری دوره های دکترای مشترک، 
پسا دکترا، بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی 
برابر ضوابط طرفین و همکاری در زمینه جذب و 
بهره برداری از نخبگان مرتبط در قالب طرح های 
کس��ری خدمت و جایگزین خدمت سربازی از 

مفاد این تفاهم نامه است.
دریادار س��یاری، معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اس��المی ایران، نیز در این مراس��م با 
بیان اینکه امیدواریم عقد این تفاهم نامه منشأ 
خیر و برکات باشد، اظهار داشت: از منابع علمی 
در مراکز علمی و دانش��گاه ها بیش��تر در ارتش 

استفاده کنیم. 
وی افزود: فرمانده کل قوا بر قوی ش��دن کشور  

تاکی��د دارند البت��ه قوی بودن ب��ه معنای این 
نیس��ت که دیگران را تهدید کنیم، قوی شدن 
و قوی ماندن نوعی بازدارندگی و برای این است 
ک��ه دیگران ما را تهدید نکنند، جرات تعرض و 
تهدید نداشته باشند و در آن زمان صلح برقرار 
خواه��د ش��د. وی الزمه قوی ش��دن را تربیت 
نی��روی انس��انی توانمند مطابق ب��ا ارزش های 
انسانی و اعتقادی دانست و گفت:  برای تربیت 
این نیروها باید تالش کنیم و  تجهیزات مناسبی 

داشته باشیم. 
س��یاری خاطرنشان کرد: از چند سال پیش در 
زمینه تولید س��الح، تجهیزات و مهمات به این 
نتیجه رس��یدیم که باید پیش��رفت کنیم و به 
خودکفایی برس��یم، زیرا دنیا در حال پیشرفت 
است و در این راه حتماً باید از توان علمی کشور 

بهره ببریم. با این رویکرد بود که اکنون به تانک، 
ناو نفربر و ناوش��کن بومی و بسیاری تجهیزات 

دیگر دست پیدا کردیم. 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ا بیان اینکه از گذش��ته ه��م ارتش با 
دانشگاه ها همکاری داشته است، گفت: پیش از 
این با 7 دانشگاه ارتباط داشتیم، اما آیا می توانیم 
بگوییم که ارتباط با دانش��گاه ها نیاز نیس��ت یا 
همان ارتباط کافی است.  برای قوی شدن باید 
س��الح و مهمات خوب داشته باشیم و باید علم 
روز داشته باشیم که بتوانیم سالح خوب داشته 

باشیم و با تهدیدات به روز مقابله کنیم. 
وی تأکید کرد: فرمانده کل قوا مس��تمر تأکید 
کرده اند که ارتش و نیروهای دفاعی باید با مراکز 
علمی ارتباط داشته باش��ند و افتخار داریم که 
اساتید و دانشجویان از علم باال برخوردار شوند و 
توان علمی کشور را باال ببریم.  از شرایط تحریم 
هم می توانیم اس��تفاده کنیم و آن را به فرصتی 

برای خودکفایی، تبدیل کنیم.  تسنیم

دیوانه چو دیوانه ببیند بدش آید
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: عالوه بر 
انتگرال مباحث دیگری هم از کتب درسی حذف شده اند. 
باید اینها کنار بروند تا جا برای مهارت و س��بک زندگی 

باز بشود.
به نظر ش��ما بعد از حذف "انتگرال" و جایگزین ش��دن 

سبک زندگی" کدام یک از تغییرات زیر الزم است؟
الف( حذف پایتخت ها و جایگزینی انواع خرماها

ب( حذف درس ددمنش��انه فیزیک و جایگزینی چگونه 
رای بخریم که کسی نفهمد.

ج( حذف ش��عر "به دس��ت خود درختی می نش��انم" و 
جایگزنی شعر "شاخه هاتو می شکنم تا جونت درآد(

جراید:سقوط هلی کوپتر برایانت به دلیل نقص فنی نبود.
به نظر شما دلیل اصلی سقوط بالگرد ایشان کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( خطای انسانی

ب( بی احتیاطی راننده یک دس��تگاه اتوبوس اس��کانیا 
مسیر چالوس به تهران

ج( عدم دید کافی خلبان توپولف پرواز تهران – مالیر
د( توطئه استکبار جهانی

اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب المثل ش��یرین فارسی 
است؟

رئیس ائتالف آبی و س��فید رژیم صهیونیستی : نتانیاهو 
کابینه را به سیرک تبدیل کرده است.

الف( از کوزه همان برون تراود که در اوست
ب( عاقبت گرگ زاده گرگ شود

ج( دیگ به دیگ میگه روسیاه
د( دیوانه چو دیوانه ببیند بدش آید

ننجون

جهش ایران در فناوری 
نوین موشکی

تا انتخابات

اعالم اسامی نامزدهای انتخابات مجلس 
پس از ۲۲ بهمن

داوطلب��ان یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی باید تا روز ۲3 
بهمن صبر کنند، لیست نهایی که ۲۲ بهمن از سوی شورای نگهبان به وزارت 

کشور ارسال شده از طریق فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه منتشر شود.
سید اس��ماعیل موسوی دبیر س��تاد انتخابات کش��ور در مورد آخرین تقویم 
انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ۲۲ بهمن 
ش��ورای نگهبان لیست نهایی را به وزارت کشور ارسال خواهد کرد. ۲3 بهمن 
نیز فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی را منتشر می کنند.
برای این منظور داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
باید تا روز ۲3 بهمن صبر کنند، لیس��ت نهایی که ۲۲ بهمن از س��وی شورای 
نگهبان به وزارت کشور ارسال شده  از طریق فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه 
منتش��ر ش��ود. با توجه به اینکه طب��ق قانون تغییر ح��وزۀ انتخابیۀ داوطلبان 
نمایندگی مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 14/ 11/ 138۲ مجلس شورای 

اسالمی دیگر حق تغییری برای داوطلبین تایید صالحیت شده را ندارند.
م��اده  واحده این قانون تاکید دارد که از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه های 
انتخابیه ثبت نام نموده اند و  صالحیت آن ها تأیید ش��ده اس��ت، فقط برای یک 
بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه  داده می شود تا پانزده روز قبل از روز 
اخ��ذ رأی، حوزۀ انتخابیۀ خود را از طریق وزارت کش��ور  یا حوزه ای که در آن 

ثبت نام نموده اند، تغییر دهند.  فارس

تدارک گسترده راهپیمایی 22 بهمن

آماده  برای فردا
فردا بار دیگر جهان ش��اهد حضور میلیونی مردم 
ای��ران در راهپیمایی ۲۲ بهمن س��الروز پیروزی 

انقالب اسالمی خواهد بود.
برای شرکت گس��ترده در این راهپیمایی، مردم، 
نهادها، سازمان ها، ارگان ها، شخصیت های کشور 
و دیگر اقشار برای حضور در این راهپیمایی تأثیر 

گذار و سرنوشت ساز اعالم آمادگی کرده اند.
حضور میلیونی مردم در حالی رقم خواهد خورد 
که هم��ه توطئه های و دش��منی های دش��منان 
ب��ا ق��وت ادام��ه دارد. خبرنگار سیاس��ت روز در 
گفت وگ��و با جمعی از مردم تهران دیدگاه آنان را 

درباره حضور در این راهپیمایی جویا شد.
ی��ک ش��هروند تهرانی ب��ا تأکید بر ای��ن که در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ش��رکت خواهد کرد گفت؛ 
درس��ت اس��ت ک��ه مش��کالت اقتص��ادی باعث 
س��ختی معیشت ش��ده اما این دلیل نمی شود ما 

با آرمان های انقالب اسالمی قهر کنیم.
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان به ضعف مدیریت 
در کش��ور اشاره کرد و گفت؛ ما نیازمند مدیرانی 
انقالب��ی و جهادی هس��تیم تا بتوان کش��ور را از 

وضعیت موجود نجات داد. 

وی اف��زود؛ پیام ما مردم که ف��ردا در راهپیمایی 
۲۲ بهمن ش��رکت خواهیم کرد، عالوه بر هشدار 
به دش��منان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
مس��ئولین و مدیران کشور نیز هستند تا اقدامات 

الزم را برای بهبود وضعیت موچود انجام دهند.
در همی��ن زمین��ه قائم مقام ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی به تشریح برنامه های راهپیمایی 
میلیونی مردم ایران در سراس��ر کشور پرداخت و 
گف��ت: راهپیمایی ۲۲ بهم��ن در بیش از 5۲00 
نقطه، در بیش از 1000 شهر و شهرستان و بیش 

از 4۲00 روستا برگزار می شود.
نصرت اهلل لطفی در نشست خبری چهل و یکمین 
فجر پیروزی انقالب اسالمی گفت: از آن جهت که 
انقالب اسالمی یک انقالب دینی و فرهنگی است، 
امس��ال به بیش از ۲0 هزار غرفه فرهنگی، هنری 
و مش��اوره ای در مس��یر راهپیمایان مج��وز دادیم 
ک��ه 1500 غرفه در مس��یر راهپیمایان تهران قرار 
گرفته و در حال تجهیز هس��تند. لطفی گفت: در 
بیش از ۲50 کیلومتر مسیر راهپیمایی در تهران و 
شهرستان ها امکانات صوتی فراهم شده که تنها در 
محیط پیرامونی میدان آزادی تا حدود 15 کیلومتر 

از این امکانات صوتی قرار داده شده است.
وی اف��زود: بی��ش از ۶00 ه��زار دان��ش آموز در 
قال��ب گروه ه��ای س��رود 1357 نف��ری آم��اده 
اجرای س��رودهای انقالبی در راهپیمایی تهران و 

شهرستانها هستند.

لطفی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار عکاس، تصویر 
بردار و خبرنگار برای پوش��ش راهپیمایی یوم اهلل 
۲۲ بهمن در این مراس��م حضور خواهند داشت، 
اظهار داش��ت: در تهران 3000 خبرنگار، عکاس 
و تصوی��ر بردار داخل��ی و 300 عکاس و خبرنگار 
خارج��ی راهپیمای��ی پرش��ور مردم را پوش��ش 
خواهند داد. وی افزود: اندیش��مندان عالقه مند 
ب��ه جبهه انقالب از هم��ه قاره ها از جمله آمریکا، 
اروپا و غرب آسیا مشتاق حضور در جشن پیروزی 
انقالب اسالمی بودند. بر این اساس اندیشمندانی 
از ده ها کش��ور دنیا برای ش��رکت در راهپیمایی 
۲۲ بهمن دعوت شده اند که مهمانان ویژه ما در 

تهران خواهند بود.
قائ��م مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی 
گف��ت: عالوه ب��ر 5۲00 نقطه در داخل کش��ور،  
تمام��ی س��فارت خانه ه��ا و کنس��ولگری های 
کش��ورمان در ۶3 کش��ور دنیا نیز خ��ود را برای 

برگزاری جشن پیروزی انقالب آماده می کنند.
وی گف��ت: ب��رای س��خنرانی این مراس��م نیز از 
اعضای دولت دعوت ش��د تا حضور داشته باشند 
که تعدادی از آنه��ا پذیرفتند و برخی نیز دعوت 

برای سخنرانی در این مراسم را رد کردند.
لطف��ی در پای��ان گفت: رونمای��ی از وصیت نامه 
شهید سپهبد سلیمانی به عنوان منشور مقاومت 
در میدان آزادی تهران حسن ختام برنامه خواهد 

بود.  مهر

رونمایی از "موشک رعد۵۰۰ " و نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها 
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دریا دار سیاری: 

الزمه قوی شدن تربیت نیروی انسانی توانمند است


