
  روایت تصویری از دیدو بازدید رهبر انقالب در خانه شهیدان بروجردی

چند قاب چند کلمه 4
 آقا به برادرزاده شهیدان دوراندیش : چون كالس سوم هستی از روی روسری سرت را می بوسم. یكی از همراهان كه كنارم بود 
گفت: این حرف آقا هیچ وقت از یاد این دختر نمی رود. فردایش مرآتی از دخترك راجع به دیدار رهبری پرسیده بود و دخترك 
فقط به همین ماجرا اش��اره كرده بود./ محمدرضا و عبدالرضا زیبایی همنام دو عموی شهیدشان بودند كه مرتب توی اتاق 

می چرخیدند. آقا طبق معمول به كودكان خیلی محبت كردند و البته به پدر هر دو گفتند چرا فقط همین یكی؟. متن کامل در

»سبك زندگی« طرح دوباره یك دغدغه دیرین
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ناظر بر بیانات رهبر ی در جلسه هیئت دولت 
خراسان شمالی:

 ثبات در سیاسـت ها :  در اندیشـه رهبر 
انقالب این موضوع یکی از نتایج »ثبات سیاسی« کشور 
اسـت.  از لوازم این ثبات نیز، تدوین اسـناد باالدستی و 
پایبندی مدیران به این اسناد است که در دیدار مسئوالن 
و نخبگان خراسان شمالی مورد تاکید قرار گرفت. تدوین 
»سند چشم انداز 1404« و تاکیدات مستمر رهبر انقالب بر 
پایبندی به آن سند و اجرای آن را باید مهم ترین دغدغه 
رهبر انقالب در این راستا دانست. برای مطالعه بیشتر به 
کلید واژه  »سند چشم انداز« بخش جستار مراجعه نمایید

مفاهیمی که امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

 خدمتگزاری به مردم |  ثبات در سیاسـت ها |
 تقویـت گردشـگری |   احیـای کشـاورزی اسـتان |  
تکمیل طرح های نیمه تمام| برنامه ریـزی ، همت و تالش| 

رابطه
دراین

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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سال گذشته و در جمع دانشجویان كرمانشاهی 
بود كه رهبری هدف اصل��ی و میانه ی انقالب 
اسالمی را »تشكیل جامعه ی اسالمی با همه ی 
خصوصیاتش« عن��وان كردند؛ جامعه ای كه قرار اس��ت 
الگویش را سِر دست بگیرد و در این آشفته  بازار بین المللی 
به همگان نش��ان دهد. به نظر می رسد كه در عمر بیش از 
سی سال انقالب و با وجود همه ی سختی ها، ایران اسالمی 
توانسته است ساختار و چهارچوب خوبی را برای پیشرفت 

خود بسازد. 
در زمینه ی سیاس��ی ما اكنون به ثبات سیاسی در داخل 
و اعتبار اثرگذار در عرصه ی بین الملل رسیده ایم. پروژه ی 
»مهار ای��ران« كه با وق��وع بیداری اس��المی رنگ و بوی 

جدیدی یافته، حاكی از این امر دارد. 

در عرصه ی علم به اس��تناد پایگاه اس��تنادی اسكوپوس 
در س��ال ۲۰۱۲ میالدی، حائز رتبه ی نخست در منطقه 
هستیم. همچنین با توجه به ظرفیت های طبیعی و انسانی  
كش��ورمان، ابزار مناس��بی را با توجه به ساخت و اسكلت 
محكم نظام در اختیار داری��م. حال نوبت به طراحی بنای 
مورد نظر است، اما چه بنایی و با چه معماری باید برای این 
اسكلت طراحی نمود؟ »آن چیزهایی است كه متن زندگی 
ما را تشكیل می دهد؛ كه همان سبك زندگی است.«/ اگر 
ما سبك زندگی را تنها بحثی ذیل فرهنگ ندانیم و نقش 
آن را در تمدن س��ازی فهم كنیم، با توجه به ظرفیت های 
فوق به موقعیتی رس��یده ایم كه باید ب��رای طراحی بنای 

تمدن خود برنامه ریزی كنیم. 
متن کامل در

  گزارشی از شیروان در روز حضور رهبر انقالب و روز قبل از آن

شیروان، شهر شور و شوق و شعور
 یكی از رفقا كه از یك خبرگزاری آمده بود، آخر برنامه می گفت: مردم بی حالی بودند ۲-3 بار بیش��تر تكبیر نگفتند! 
نتوانستم این ارزیابی اشتباه و رسانه پس��ند را تحمل كنم و گفتم: بی حال نبودند. این مردم از 5 صبح جمع می شوند 
اینجا و این یعنی اشتیاق؛ فقط اینها كم تجربه تر هستند از مردمی كه هر از چند گاهی آقا را در نماز جمعه یا عید فطر 
یا حسینیه امام خمینی یا... می بینند. اینها یك االن رهبر انقالب را در تاریخ شهرشان دیدند و بار دیگری هم معلوم نیست دركار 

باشد. متن کامل در

فرازهایی از بیانات رهبرانقالب  درجلسه هیئت دولت در  خراسان شمالی

سال آخر  منطقًا باید 
صرف پروژه های نیمه تمام شود

رهبر انقالب در این دیدار كه با حض��ور معاون اول رئیس جمهور و 
هیئت دولت برگزار شد مصوبات دولت را برای بهبود وضع خراسان 
شمالی، »خوب و جامع« دانستند و افزودند:  همه این مصوبات باید 
با پیگیری مستمر و جدی اس��تاندار و اهتمام ویژه مسئوالن ملی تحقق یابد و 
مردم آثار آنها را در زندگی خود احساس كنند./ رهبر انقالب، استمرار سیاستها 
و ثبات مدیریتهای استان را برای تحقق مصوبات هیأت دولت به منظور بهبود 

اوضاع خراسان شمالی ضروری خواندند. | متن کامل در

 رونق کشاورزی ، اشتغال زایی گسترده، افزایش درآمد مردم و 
دستگاههای استان و حل مشکالت اجتماعی ناشی از بیکاری را به 

همراه خواهد آورد.
با توجه به این مزیت و با تکیه بر جاذبه های گردشـگری استان، گردشگری    

می تواند در اولویت بعدی مسائل استان قرار گیرد.
ابراز مهر و محبت مردم، اساساً ناشی از دلدادگی قلبی آنان به اسالم و انقالب 
اسـت البته انتظارات معقولی نیز وجود دارد که باید با »برنامـه ریزی و همت و 

تالش«، به آنها پاسخ شایسته داد.
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