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◾

خبر
روز

تغییر
قیمت بنزین
در دستور
کار نیست

بهادری جهرمی در
واکنش به شایعات
بنزینی گفت :قرار
نیست بنزین گران
شود و دولتاهل
تصمیمات یکشبه
نیست .حتم ًا اگر
قرار باشد تصمیمی
گرفته شود که در
زندگی عمومی مردم
اثر بگذارد ،جوانب
آن سنجیده میشود.
سخنگوی دولت با
تأکید بر عدم وجود
برنامه نسبت به تغییر
قیمت بنزین ،گفت:
در دو جزیره کیش و
قشم ،هیچ تغییری
در نرخ سوخت ایجاد
نمیشود و تنها شیوه
توزیع به صورت
آزمایشی تغییر
میکند.

خبـر

◾راه امنیت منطقه از تهران میگذرد
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در
بیانیهای به طرح ادعاهای ضد ایرانی پرداختند .به گزارش
ایرنا«محسنبهاروند»سفیرایراندرلندننوشت:باعث
تأسف است بعضی از کشورهای عربی آغوش باز ایران
برای مذاکره محترمانه را نمیبینند و درلندن علیه ایران
مقتدر بیانیه صادر میکنند .راه امنیت منطقه ،نه از لندن
که از تهران و با مشارکت همه کشورها میگذرد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

برای یک بار هم که شده از خودمان شروع کنیم ،اگر
ضروری نیست از خودرو شخصی استفاده نکنیم،
وسائل حمل و نقل همگانی و همچنین دوچرخه
جایگزین خوبی هست تا به امید خدا شرایط زیستی
بهتری برای خود و آیندگان فراهم آوریم.

 9140000362سالم .چرا رتبه بندی معلمان مربیان
کانون پرورش را شامل نمیشود با حقوق زیر
5میلیون .با این همه تورم چگونه زندگی کنیم.
 9150000215نمایندگان عزیر می توانند بگویند
مجلس در  9ماه گذشته برای تولید ،پشتیبانیها،

حاج قاسم مژده شهادت او را داده بود

حسین محمدی اصل انتشار خبر بهت آور
شهادت «حسن ایرلو» سفیر جمهوری اسالمی
ایران در یمن ،روز گذشته در رسانه های داخلی
و خارجی بازتاب بسیاری داشــت .بسیاری از
قلم بهدستان پس از این اتفاق از نقش فعال و
خدمات بسیار این ســردار انقالبی در حمایت
از جبهه مقاومت بهویژه در یمن نوشتند و عده ای نیز با توجه به
کارشکنی سعودی در جلوگیری از انتقال سریع ایشان به ایران
برای درمان ،از انتقام سخن راندند .اما ماجرا از آنجا آغاز شد که دو
روز پیش اخباری در مورد وخامت حال سفیر  63ساله کشورمان
در یمن منتشر شد .شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ
تحمیلی نیز بود ،در محل مأموریت خود به کرونا مبتال شد و به دلیل
همکاری دیرهنگام برخی کشورها ،متأسفانه در شرایط نامناسبی به
کشور بازگشت و باوجود بهکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود
وضعیت بیماری ایشان ،به فیض شهادت نائل و در آستانه سالگرد
عروج حاج قاسم آسمانی شد.
در پی این اتفاق بسیاری از مقامات ایرانی و یمنی با انتشار پیامهای
جداگانهاینضایعهبزرگراتسلیتگفتند.حسینامیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی کشورمان در این باره نوشت:
حسن ایرلو در مأموریت اخیر مدافع و صــدای رســای حقانیت و
مظلومیت مردم یمن بود .سردار حاج اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی
قدس سپاه هم با انتشار پیامی نوشت :سردار شهید حاج «حسن
ایرلو مهاجری» تمام عمر با برکت خویش را وقف خدمت به انقالب
اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت کرد .مقامات یمنی از جمله
محمدعبدالسالم سخنگوی جنبش انصارهللا و همچنین حسین
العزی معاون وزیر خارجه یمن ضمن تسلیت به مقامات جمهوری
اسالمی و مردم ایران به دلیل شهادت سفیر تهران در یمن ،از وی به

طرح تندروها
علیه
علی الریجانی
فاش شد

پایگاه خبر آنــایــن بــا انتشار گــزارشــی به
حواشی اخیر درب ــاره نامه نگاریها میان
رئیس پیشین مجلس و ش ــورای نگهبان
پرداخته و نوشت :ظاهرا ًبرخی تندروها در
همراهی با رسانههای مخالف ،تالش کردند
نقد علی الریــجــانــی بــه عملکرد اعضای

عنوان الگوی یک دیپلمات موفق و متمایز یاد کردند .سفیر یمن در
تهران هم در گفتوگو با العالم از عربستان سعودی به عنوان مسئول
شهادت ایرلو نام برد.
گفتنی است حسن ایرلو هشتم آبان  ۱۳۹۹به عنوان سفیر جدید
ایــران در یمن رونوشت استوارنامه خود را تقدیم «هشام شرف»
وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن کرد .وی از همان ابتدا در قامت
یک دیپلمات انقالبی در میدان ظاهر شده و در حمایت از مقاومت
مردمی یمن چیزی کم نگذاشت ،بهطوری که بسیاری از پیروزیهای
چشمگیر اخیر انصارهللا از الحدیده در جنوب گرفته تا مأرب در
شمال را به دنبال اقدامات جهادی وی می دانند.
در همین رابطه حسن دانایی فر دیپلمات و سیاستمدار برجسته
ایران در گفت و گو با قدس ،شهید ایرلو را یکی از نخبگان با اخالص
حوزه دیپلماسی خواند و گفت :در پروندههای مختلف که به دست
گرفت به بهترین شکل عمل کرد و در مدت سفارت هم با ساده
زیستی ،توانست در روح و ذهن ملت یمن خاطراتی به یادماندنی
را برجای بگذارد .داناییفر دربــاره شایعهپراکنی رسانههای غربی
در مورد شخصیت حاج حسن ایرلو و تأکید بر اینکه ایشان همان
کسی هست که با نام مستعار سردار عبدالرضا شهالیی شناخته
می شد ،این موضوع را رد کرده و گفت :حتی اگر مستنداتی وجود
داشته باشد فاقد اعتبار حقوقی و اخالقی است و شخصیت حاج
حسن ایرلوئی روشن و شفاف است .وی راجع به پاسخ احتمالی
جمهوری اسالمی ایران به کارشکنی سعودیها گفت :تفاوت ما و
سعودیها این است که در مواقعی که پای جان انسانها در میان
باشد مطمئنا ًرفتار ما مثل آنها نخواهد بود .دستگاه دیپلماسی
ما باید این مسئله را به صورت جدی پیگیری کند .ممکن است این
اقدام سعودیها بر مذاکرات ایران و آنها اثر بگذارد و باید منتظر
بازخورد این قضیه باشیم.

◾

◾وقتی حاج قاسم بشارت شهادت ایرلو را داد
در نهایت اینکه شهید حسن ایرلو در کسوت یک دیپلمات
انقالبی در حالی به میهمانی بــرادران و رفقای شهیدش رفت
که پیش از این بشارت شهادتش را از سردار شهید حاج قاسم
دریافت کرده بود .پیش از سفر حاج حسن به یمن ،حاج قاسم
ضمن حضور در منزل شهید به خانواده ایشان گفته بود حاج
حسن در این سفر شهید خواهند شد آیا با سفر ایشان مخالفتی
ندارید؟ البته حاج قاسم از خانواده بزرگوار ایشان جز اعالم افتخار
به راه و هدف پدر خانواده و بیان رضایت پاسخ دیگری دریافت
نداشتند .همچنین چند روز پیش ایرلو ضمن تماس با خانواده،
پسرشان را در جریان حضور شهید سلیمانی در خوابش قرار
میدهد و بشارت حاج قاسم مبنی بر شهادتش را به فرزند اعالم
میکند .حاج قاسم به حاج حسن گفته بود :دیگر ماندن در دنیا
کافی است ،منتظر شما هستیم حاج حسن.

فناوری

شورای نگهبان را دستاویزی برای تقابل وی
با نهاد شورای نگهبان قرار دهند.
در ادامــه آمــده :انتشار فایل نامه محرمانه
شــورای نگهبان در بیان دالیــل رد صالحیت
الریجانی ،از ســوی سعید گنجی خبرنگار
ساکن خ ــارج از ایـ ـران انـجــام شــد؛ ف ــردی که
یک ماه پیش از انتخابات  ،۱۴۰۰با درز فایل
صــوتــی مـصــاحـبــه مـحــرمــانــه مـحـمــدجــواد
ظریف ،زمینه حذف او از صحنه انتخابات
را فــراهــم آورد .حــال بــه نظر مـیرســد همان
جــریــانــی ک ــه آگـنـجــی در وی ـتــریــن آن ق ــرار
دارد ،هـ ــدف ح ــاشــیــهران ــی الر یــج ــان ــی از
عرصه سیاسی کشور را در دستور کــار قرار
داده اســت .حالآنکه در پاسخ الریجانی،
شاهد طرح نقدی «درون نظام» هستیم.
ایـ ــن مــنــطــق طـ ـراح ــان بـــــازی ،حـ ــذف نــرم
شخصیتهای نظام است تا بدینگونه با
شناسایی کاراکترهای دارای وزن سیاسی
باال ،آنان را از دور خارج کنند.

رونمایی از
نخستین موتور
دیزل دریایی
تمام ایرانی

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
ریاستجمهوری وامیر دری ــادار شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش از نخستین موتور
دریایی بومی ایرانساختبا قدرت 3هــزارو600
اسب بخار با نام مکراندر پایگاه هفتم آذر نیروی
دریایی جمهوری اسالمی ایران رونمایی شد .به

گزارش تسنیم ،این موتور دریایی که نیاز صنعت
دریایی را به موتورهای دریایی بـرای استفاده از
شناورهایرزمیتأمینمیکند،قادراستسرعت
شناورهاینظامیراتا 30گرهدریاییافزایشدهد.
پیشتر سرعت این شناورها  15گره دریایی بود.
امیر دریــادار شهرام ایرانی در این مراسم با بیان
اینکهقطعاتاینموتورکامال ًایرانیاستوبهروی
نخستین ناو موشکانداز ایرانی نصب خواهد
شد،گفت:درسطحجهانتنهاپنجکشورهستند
که توان ساخت موتورهای دیزلی دریایی را دارند
و حال ایران به این جرگه پیوسته است .در ادامه
این مراسم ،دو ناو موشکانداز بهینهسازیشده
«گــرز» و «خنجر» نیز به ناوگان نیروی دریایی
ارتش ملحق شد .ناو موشکانداز گرز در 6سال و
ناوموشکاندازخنجردرچهارسالبهینهسازی
شــدهانــد .همچنین در ایــن مـراســم ،بزرگترین
کارخانه ن ــوآوری صنایع دریایی ارتــش کشور و
نخستینشهرنوآوریصنایعدریاییوبزرگترین
برجفناوریصنایعدریاییدربوشهرافتتاحشد.

گزارش

سخنگوی قوه قضائیه به قدس پاسخ داد

چرایی برخی تغییرات در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
آرش خلیلخانه سخنگوی قــوه قضائیه در
واکنش به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به
علی الریجانی دربــاره دالیــل ردصالحیت وی ،این
اتفاق را جرم خواند و تأکید کرد ضابطین باید به این
موضوع رسیدگی کنند .ذبیحهللا خدائیان با اشاره به اینکه انتشار
اسناد محرمانه بهموجب قانون و آییننامه طرز نگهداری اسناد
سری و محرمانه دولتی ،جرم محسوب میشود و اگر کسی بهطور
غیرمجاز این اسناد را منتشر کند ،قابلتعقیب خواهد بود ،اظهار
کرد :در این نامه مورد اشاره ،اگر ثابت شود از ناحیه ایشان (علی
الریجانی) منتشرشده ،موضوع قابلتعقیب است و باید از سوی
دستگاههای اطالعاتی و ضابطان این موضوع بررسی شود و بدون
شک در صورت شناسایی ،شخصی که این نامه را منتشر کرده،
قابلتعقیب خواهد بود.

◾

◾قاضی مسعودیمقام نرفته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در مورد
علتاعمالبرخیتغییراتوجابهجاییهادرمجتمعویژهرسیدگی
به جرایم اقتصادی ازجمله تغییر قاضی مسعودیمقام و امیر
قهرمانی نماینده ویژه دادستان در پروندههای مهم این مجتمع
باوجود عملکرد بسیار خوب آنها ،با اشاره به اینکه کسانی که در
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارند بیش از۵۰
نفرهستندونقلوانتقالازشعبهایبهشعبهدیگریکامرطبیعی

است ،گفت :قاضی مسعودی مقام همچنان ریاست شعبه سوم
دادگاه ویژه را بر عهده دارد و هنوز هم در این مجتمع هستند و نباید
تصور شود در رسیدگیها چرخشی ایجاد میشود.
ذبیحهللا خداییان با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در دستور کار
قوه قضائیه است و همچنان ادامه دارد ،تصریح کرد :مبارزه با
جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد باالدستی است و این سیاست
همواره بهصورت مستمر ادامه داشته؛ بنابراین این سیاست
ادامهدار است.

◾

◾ 675بازداشتی و24میلیارد یورو تخلف در پروندههای ارزی
سخنگویدستگاهقضادرپاسخبهپرسشدیگریدربارهپروندههای
مربوط به تخلفات ارزی ازجمله تخصیص ارز ترجیحی(4هزارو200

◾

◾انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی حزب مؤتلفه
با برگزاری انتخابات مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسالمی،
اعضای سیزدهمین دوره شورای مرکزی این حزب مشخص
شدند .مجمع عمومی حــزب مؤتلفه اسالمی ،اعضای
سیزدهمین دوره شــورای مرکزی این حزب را از میان 77
نــامــزد ،انتخاب ک ــرد .نتیجه ایــن انتخابات متشکل از
چهارعضو خانم و  27عضوآقا اســت که سید مصطفی
میرسلیم نماینده مجلس ،در صدر این لیست قرار دارد.
مانع زداییها چه کرده؟
 9150000215جناب آقای شهردار مشهد ،نان
نیاز روزانه تمام اقشار ملت و خبازی ظاهراً
بینظمترین و بیانصافترین شغل است ،لطف ًا
برای مدیریت بهتر این قشر ورود جدیتر کنید.

یادداشت
نگاه مالی مجلس
به کانون پرورش فکری

دیپلمات شهید

در حاشيه

چند روزی است که
رسانههاوشبکههای
ماهوارهای فارسی زبان
به حمایت از
حیدر قربانی ،یکی
از اعضای گروهک
تروریستی و
جنایتکار دموکرات
برآمدهاند .رسانههای
اپوزیسیون با کلیدواژه
#زندانیسیاسی و
#زندانیکرد سعی دارند
تا با به میان کشیدن
بحث قومیتی ،چشم
خود را به جنایتی که
او علیه همشهریان
خود انجام داده
ببندند .نگاهی ساده
به رویکرد همیشگی
این رسانهها نشان
میدهد آنهاهدفشان
از حمایت جنایتکاران
داخل ایران ،افزایش
فشار بین المللی و
تحریمهای بیشتر علیه
مردم است.

 9150000633آلودگی هوا امروز دیگر تنها محدود
به کالنشهرها نیست و استفاده بی رویه از خودرو
کمکم محیط زیست جهانی را به مخاطره انداخته.
ما هم که عادت کردهایم همیشه دولت را مقصر جلوه
دهیم و مدعی باشیم دولت باید این مشکل را حل کند.

◾

◾رأی پرونده عراقچی و سیف نقض نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده
موسوم به مدیران بانکی از جمله ولی هللا سیف و عراقچی
اظهار کرد :در این پرونده متهمان تقاضای ماده  ۴۷۴کرده
بودند که این درخواست بررسی شد .خدائیان افزود :دیوان
عالیکشوراعمالماده راتجویزکردهوتجویزبهمعناینقض
رأی صــادره اولیه نیست .وی افــزود ،پرونده دوبــاره بررسی
میشود .ممکن است رأی متهمان ابرام و یا نقض شود.

عروج «حسن ایرلو» سفیر ایران در یمن تحت تأثیر کارشکنی سعودی و بر اثر ابتال به کرونا

سیاست داخلی

بَرمدار
تروریسم!

◾

◾زخم موشک «الماس» بر صورت اهداف متخاصم
دومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم سپاه پاسداران با
حضورفرماندهانسپاهوقرارگاهخاتماالنبیاء(ص)آغازشد.
به گزارش فارس ،در رزمایش پهپادهای مهاجر 6با پرتاب
بمب هوشمند و نقطهزن قائم و همچنین شلیک موشک
هوشمند الماس موفق به انهدام اهداف مورد نظر شدند.
دراین مرحله پهپادهای نیروی دریایی سپاه مأموریت رصد
منطقه رابرعهده داشتهاند.
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تومانی) هم با تفکیک آنها به سه گروه گفت :در گروه اول افراد
زیادی ارز۴هزارو 200تومانی برای واردات کاال گرفتند که یا کاالیی وارد
نکردند یا کاالی موردنیاز را وارد نکردند که بیش از هزارو 250پرونده
در این باره فقط در تهران تشکیل شد و حدود ۵۵۵نفر در این راستا
دستگیر شدند که ارزش این پروندهها حدود ۱۰میلیارد دالر است.
وی اضافه کرد :گروه دوم کاالهایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیر
پتروشیمی از کشور صادر کردند ،اما ارز را به کشور وارد نکرده بودند
که در این رابطه بیش از  ۱۰۰نفر دستگیر شدند و حدود  ۱۴میلیارد
و  ۵۰۰میلیون یورو در مرحله دادس ـرا ،ارزهــا تحویل بانک مرکزی
و تسویه شد و گروه سوم نیز مسئوالن بانک مرکزی و مسئوالن
بانکها بودند که این افراد حدود  ۲۳نفر هستند و پرونده آنها در
جریان رسیدگی قرار دارد.

◾

◾پرونده مدیران بورس مفتوح است
خداییان در تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا برای برخورد با
عوامل آشفتگی بازار بورس و ضرر و زیان مردم و بررسی عملکرد
مدیران دولت در این زمینه هم با اشاره به ورود سازمان بازرسی
و هشدار به مدیران بورس پیش از وقوع بحران که موردتوجه قرار
نگرفت ،گفت :به همین دلیل برخی مدیران محاکمه و حکم بدوی
گرفتند و بــرای برخی مسئوالن سابق بــورس و اقتصاد و دارایــی
پروندهای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی
نباشد ،پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

حامد حجتی در چند روز گذشته یعنی
از زمــان معرفی وزیــران آمــوزشوپــرورش دولت
سیزدهم تا همین دیروز چندبار نام کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در مجامع عمومی
توسط بزرگان کشور به زبان آمد .آخرین بار هم
آقــای قالیباف در جریان رتبهبندی معلمان با
بیتوجهی به جایگاه مربی ،صحبت آقای میر
تاجالدینی نماینده عزیز را نیمهتمام گذاشته آن
را از دستور کار خارج کرد.
من اصال ًنمیخواهم در این نوشته به دنبال
جایگاه به یغما رفته اهالی کانون باشم .اصال ً
نمیخواهم بگویم کانون در این سالها در ظلم
نظامیافته به منابع انسانیاش ،همواره نحیف
دیــد هشــده و متأسفانه سکوت اختیار کرده
است .نمیگویم این نهاد برای تربیت بچههای
ایــن مــرزوبــوم چقدر بـیمــزد و منت فعالیت
کرده است.
امــا آنچه مــرا وادار بــه نوشتن کــرد ایــن نکته
مهم بود که چرا نهادی که ارتباط مستقیم با
دوران طالیی زندگی انسانها دارد ،نهادی که
در فرایندهای خود پرورش را بر هر چیز دیگر
مقدم دانسته ،نهادی که حتی با افتخار ،خود
را در مقام مربی معرفی میکند ،نهادی که
این سطح از افتخارات را برای میهن عزیزمان
آفریده ،ناگهان آماج استهزای صاحبان میز
و منصب قــرار میگیرد .نماینده مجلس چه
حقی دارد برای کوچک شمردن برنامههای یک
وزیر آن را به کانون نسبت دهد؟ برنامهریزی
و تالش بــرای انجام فعالیتهای کانون شاید
از اولویتهای اصلی نظام جمهوری اسالمی
باشد ،اینکه برنامههای ضعیف وزیــر -البته
بهعقیده کاظم دلخ ــوش -را بــه جــزوه اداره
کانون تشبیه کنیم ،حرفی نسنجیده بود که
باوجود خودادیبپنداری ایشان زده شد.
بله کانون ،شرکتی زیانده است اما مگر سود
فعالیتهای فرهنگی آ نه ــم ب ــرای کــانــون را
مـیشــود بــا چند ج ــدول پــر از عــدد مشخص
کرد .نسبت سود و زیان در فعالیتهای حوزه
کودک اصوال ًداخل جدول جا نمیشود .شرکت
زیانده است چون متولیان و تصمیمگیران این
حوزه سواد کافی برای سازماندهی مهمترین
نهاد تربیتی در مقیاس ملی را نــدارنــد .چون
اصــا ًاولویتشان تربیت کودکان نیست پس
طبیعی است با چوب رفعورجوع شرکت دولتی
زیانده آن را برانند .این ضعف به شما جنابان
قانونگذار برمیگردد که بهترین نهاد تربیتی
کشور را در فرایند ســودآوری و زیاندهی مالی
قرار دادهاید.
آخــریــن تیر خ ــاص هــم در جــریــان اتفاقات
روزه ـ ـ ــای گــذشــتــه مــجــلــس از زب ـ ــان رئــیــس
مجلس ص ــادر شــد کــه فعالیت یــک مــربــی را
چــون فعالیتهای فرهنگی معمولی دانست
و عمال ًمربیان کانون را از طرح رتبهبندی کنار
گــذاشــت .جناب قالیباف عــزیــز! «مــربــی» در
فرایند آموزشوپرورش قطعا ًاز «معلم» جایگاه
باالتری دارد .به عبارتی هر معلم خوب باید مربی
خوبی هم باشد و اال فرایند پرورش انسان تحقق
نمییابد .در یک نظام تربیتی درســت  -برای
فهم درست این مطلب عرض میکنم -هر مربی
جایگاه معلمی هم دارد ،یعنی پــرورش ذهن و
روح هر کودکی که در کانون نفس میکشد با
نظام تربیتی مربی همخوانی دارد .رتبهبندی
مربیان پیشکش کسانی که برای روزمــره خود
چرتکه م ـیانــدازنــد امــا حقیقت ایــن جایگاه
مستحق اینهمه جفا نیست .همه ما و شما
محصول تالش مربیانی هستیم که در سنین
زیر  ۶سال ،ما و شما را کشف کردهاند تا امروز
بخش عمدهای از سیاستمداران ،هنرمندان،
اصحاب فرهنگ و اندیشه محصول کشف و
شهود مربیان باشند.
کــوتــاه کــام آنکه مربی ب ــودن افــتــخــاری است
بــزرگ که قــرآن عزیز فرمود :یزکیهم و یعلمهم
الکتاب؛ پــرورش ،پیشران تعلیم است .حسن
ختام این نوشته هم بماند به یادگار با این جمله
رهبر که فرمود :من به شما عرض کنم که شما
مربی عزیز ،شما که در کتابخانه با کودک مواجه
میشوید ،شما که قصه میگویید ،شما که کتاب
میفرستید ،شما که کتاب میخوانید و شما که
در کار هنری و آفرینش هنری خودتان ،آن کودک
را مخاطب قرار میدهید ،بدانید که االن درست
روی نقطه اصلی و اساسی حرکت میکنید.
(اردیبهشت /۱۳۷۷بیانات در دیدار مسئوالن
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

