
اخبار كشور

شهیدعلیقاریانپور)ره(: روی سنگ قبرم اسمم را ننویسید، 
می خواهم همچون دهها شهید دیگر گمنام باقی بمانم. اگر خواستید، 

فقط بنویسید؛ مشتی خاک به پیشگاه خداوند متعال.

اخبار ادبی و هنری
مستند »فروشنده 2« درباره پشت پرده 

توطئه علیه برنامه موشکی رونمایی شد
قســمت دوم مستند »فروشنده« روز یکشــنبه با حضور جمعی از مردم و 
کارشناســان طی مراسمی رونمایی شد. مســتندی که به گفته تهیه کننده اش، 
برای اولین بار واقعیت هایی از پشــت پرده توطئه ها علیه برنامه موشــکی ایران 

را افشا می کند.
محسن حاج کرمی، تهیه کننده مستند »فروشنده 2« در گفت وگو با کیهان 
اظهار کرد: این مســتند در ادامه قسمت اول »فروشــنده« ساخته شده است. 
همان طور که دیدید مســتند »فروشنده« به اتفاقات پشت صحنه و روی صحنه 
برجام می پرداخت و ســعی کردیم تجربه برجام را یک بار برای مردم به تصویر 
بکشــیم. در »فروشنده 2« به برجام های بعدی پرداخته ایم و بر مباحث موشکی 
و هوافضایی کشور متمرکز شــده ایم. چون معتقدیم که این موضوعات، مرتبط 
با امنیت کشــور هستند. روی این تأکید داریم که موضوع موشکی یک موضوع 
ملی اســت و قدرت بازدارندگی کشور را افزایش می دهد و می تواند پشتیبان ما 
در عرصه هــای جهانی و منطقه ای باشــد و به همین دلیل هم تالش هایی برای 
مهار این قدرت در جریان است و ما در این مستند درباره این مسئله به مردم و 

مسئوالن هشدار می دهیم.
وی تصریح کرد: مستند »فروشنده2« داستان های پشت پرده مربوط به این 

مسئله را برای اولین بار در فضای رسانه ای کشور مطرح می کند. 
تهیه کننده »فروشــنده2« درباره مراســم رونمایی این مستند هم گفت: با 
توجه به شــرایط پایان سال انتظار نداشتیم که استقبال چندانی از این کار شود 
اما خوشــبختانه مراسم رونمایی مملو از جمعیت شــد و با واکنش های خوبی 

مواجه شدیم.
وی دربــاره احتمال تکرار مانع تراشــی های برخی از مســئوالن دولتی که 
زمان اکران »فروشــنده« رخ داده بود هم بیان کرد: قســمت اول »فروشنده« 
در قالــب اکران دانشــگاهی به نمایش درآمد و چند نوبت جلــوی اکران آن را 
گرفتند، اما برای »فروشنده2« مراسم رونمایی رسمی برگزار شد. البته احتمال 
اینکه مشــکالتی برای اکران های این مستند پیش بیاید هم هست، اما مسئله 
»فروشنده2« به هیچ وجه سیاست زده و جناحی نیست و بیشتر یک نوع تفکر 
که برای منافع کشور مضر هست را نقد می کند و نه یک جریان سیاسی خاص 
را. ممکن است مخاطب در حین تماشای این فیلم مصداق هایی را در ذهن خود 
بیابد اما در پی تفهیم این نگاه هســتیم که مســائل ملی ما به هیچ وجه قابل 

مسامحه نیست.
حاج کرمی تأکید کرد: این مســتند بدون کمک نهادها ساخته شده و ما از 
همه مردم و تشکل ها و عالقه مندان به امنیت و آینده کشور دعوت می کنیم که 

آن را ببینند و کمک به بهتر دیده شدن این فیلم کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه می توانند این مستند را ببینند 
هم گفت: اکران های سراســر کشــور را آغاز کردیم که مردم می توانند از طریق 

ثبت نام در سایت »اکران نت« این فیلم را در مکان های مختلف اکران کنند. 
روایت تئاتری 

از هدیه رهبر انقالب به دختر شهید 
نمایش »کالهی برای نهال« به کارگردانی جعفر کاظمی از زندگی و خاطرات 
شــهید مدافع حرم به صحنه می رود. این نمایش برگرفته از هدیه ای است که از 

سوی رهبر معظم انقالب به دختر شهید مدافع حرم داده شد.
این نمایش که به زندگینامه و خاطرات شــهید مدافع حرم شــهید مهدی 
قاضی خانی پرداخته توســط رحیم مخدومی به رشته تحریر درآمده و به وسیله 
جعفر کاظمی کارگردانی شده است.این دومین نمایش شخصیت محور شهدای 

مدافع حرم است که توسط گروه نمایش عاشوراییان تولید شده است.
جعفــر کاظمی کارگردان نمایش در گفت وگو با فارس گفت: عبارت »کالهی 
برای نهال« برگرفته از هدیه مقام معظم رهبری به نهال دختر شهید قاضی خانی 
اســت. البته نگاه ما به کاله هدیه شده از ســوی حضرت آقا یک نگاه صرف کاال 
نیست. آن کاله مانند یک چتر و یا یک سایبان است و تعبیر ما این است که همه 
مردم،تک تک افراد جامعه در قبال فرزندان شهدا باید مثل یک سایبان باشند. باید 
مثل یک چتر باشند. احساس مسئولیت در قبال یادگاران شهدا حکم همان کاله و 
یا سایبان را دارد. کاظمی در ادامه گفت: سال گذشته نمایش رویای زینب درباره 
شهید مدافع حرم شهید سید احسان میرسیار به اجرا در آمد و امسال درست در 
ســالگرد اجرای نمایش فوق در ایام فاطمیه رویای زینب تحقق یافت و پیکر پاک 

شهید به میهن اسالمی بازگشت و خانواده معزز شهید از چشم انتظاری درآمد.
وی افــزود: در نمایــش کالهی برای نهــال بیش از 20 نفــر ایفای نقش 
می کنند که فرزندان شهید قاضی خانی نیز با بازی در نمایش جلوه خاصی بدان 
بخشیده اند. کاظمی از اجرای نمایش ویژه شهیدان مدافع حرم شهید میثم نجفی 
و شــهید تمیمی در ســال آینده خبر داد و افزود یک نمایش هم ویژه شهدای 
لشکر فاطمیون در حال نگارش است که به شرط حیات تولید و اجرا خواهد شد.
پاسخ به ابهامات مربوط به شهید باکری 

در یک مستند
مراســم رونمایی از مستند »باتمیان گون« )خورشــیدی که غروب نکرد( 

درباره شهید باکری در خبرگزاری فارس برگزار شد.
در این مراســم ابتدا سردار پورجمشــیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی ســپاه و از رزمندگان لشکر عاشــورا گفت: فکر می کنم مستند بیش از 
آنکه ارزش فرهنگی داشته باشد، از نگاه من که کهنه سرباز نظامی هستم، ارزش 
نظامی باالیی دارد زیرا مقطع بســیار حساسی از زندگی شهید باکری در جنگ 
را بررســی و موشکافی می کند. ابهاماتی که امروز برخی از قسمت های آن برای 
دوستان نزدیک ایشان شفاف شد. خیلی از این ابهامات در بخش زندگی نظامی 
جنگ وجــود دارد که درباره دو روز آخر زندگی شــهید باکری هم تحلیل ها و 
نگاه های زیادی وجود دارد. بخشــی از ابهامات راجع به این مقطع از تاریخ جنگ 

دیده می شود که امروز شاهد شفاف سازی در این مستند بودیم.
سردار کبیری یکی از همرزمان شهید باکری هم گفت: ساعات آخر زندگی 
شهید باکری بسیار اثرگذار است. ایشــان عالوه بر فرماندهی تک تیرانداز بودند، 
نارنجــک پرت می کردند، آرپی جی زدند و در لحظات آخر مانند یک بســیجی 
در خط مقدم به شــهادت می رسند و در پیشانی شان گلوله ای می نشیند. شهید 
قنبرلو روایت زیبایی از شهادت ایشان ارائه می کند. شهید قنبرلو، باکری را بغل 
می کند و در قایق می گذارد، جنازه ایشــان در حین انتقال به قایق تیر می خورد 
و در نهایت به قایق آرپی جی می زنند و قایق منفجر شــده، متالشــی می شود و 
پیکر ایشان در دجله غرق می شود و متأسفانه مفقود الجسد هستند، دقیقاً مثل 
بسیاری از شهدای بسیجی. گلعلی بابایی، نویسنده دفاع مقدس هم اظهار کرد: 
در باره شهادت شهید باکری بسیاری معتقدند خط قرمزهایی وجود دارد و 3 روز 
آخر را نمی توان تصویر کرد، اما در این مستند شفافیتی وجود دارد و برای من به 
عنوان یک مستندنگار قابل احترام است. مستند »باتمیان گون« محصول روایت 

فتح است که در روزهای آتی از شبکه مستند پخش خواهد شد.
نمایش »یتیم خانه ایران« 

و »فرشتگان قصاب« در فلسطین
جشــنواره مردمی فیلم عمــار در چهارمین دوره اکران هــای خود در غزه 
فلســطین، تعدادی از آثار سینمای انقالب را برای مردم در محاصره این منطقه 

به نمایش می گذارد.
این اکران ها از امروز چهارشــنبه 23 اســفند به مدت سه روز در شهر غزه 
صورت می گیرد و 15 اثر جشــنواره عمار و سینمای انقالب از جمله یتیم خانه 
ایران، فرشتگان قصاب، ســفری برای بازگشت، کالس، علمک، آنتراکت، بدون 
مرز، ولد و... برای مردم غزه اکران می شوند. اکران های روز پایانی این هفته فیلم، 

به نمایش آثار ویژه کودک و نوجوان اختصاص یافته است.
مراسم افتتاحیه این هفته فیلم، امروز چهارشنبه )23اسفند( در سالن مرکز 

فرهنگی »رشاد الشوا« غزه برگزار می شود.
»انتقام از یک انقالب« 

در نشست فیلمسازان جوان سینمای انقالب
دبیرخانه جشــنواره مردمی فیلم عمار در چهارمین گعده فیلم سازان جوان 
سینمای انقالب، مستند »انتقام از یک انقالب« به کارگردانی سیدمرتضی رضوی 

را با حضور عوامل مستند و کارشناسان نقد و بررسی می کند.
مســتند »انتقام از یک انقالب« روایتگر زندگی دانشــجوی شهید، فرخزاد 
سلحشور از دانشجویان پیرو خط امام است که قبل از انقالب فعالیت  تشکیالتی 
در کرمانشــاه انجام می داده و بعد از ماجرای تسخیر و آغاز جنگ هم در هویزه 

کنار شهید علم الهدی در صف اول دفاع مقدس مبارزه کرده است.
بر اســاس این گزارش، چهارمین گعده فیلم سازان جوان سینمای انقالب، 
امروز چهارشــنبه 23 اســفند، ساعت 1۸:۴5 دقیقه در حســینیه هنر واقع در 

خیابان 1۶ آذر، نبش خیابان نصرت برگزار می شود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

زنده کردن طبیعت و مردگان
 آثار رحمت و قدرت الهی

»پسبهآثاررحمــتخدابنگرکهچگونهزمین
راپسازمرگشزندهمیگرداند.درحقیقتهم
اوستکهقطعاًزندهکنندهمردگاناستواوست

کهبرهرچیزیتوانااست.«
روم- 50

سخنگویسپاهدرواکنشبهادعایبقایی:
طرح سناریوهای تکراری

بار جرایم متهمان را کاهش نمی دهد
سرداررمضانشریفباردادعایمطرحشدهدرنامهیکیاز
محکومینمحاکمقضاییبهیکیازفرماندهانعالیرتبهسپاه
آنرافرافکنیوحرکتینخنماشدهباهدفتشویشاذهان

عمومیتوصیفکرد.
در پی ادعای واهی مطرح شــده توســط بقایی در نامه به یکی از 
فرماندهان عالی رتبه و محبوب سپاه مبنی بر »رد اتهام وارده درخصوص 
دخل و تصرف شخصی در وجوه بیت المال« که در سایت خبری حامی 
وی منتشر شده است، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه طرح این گونه ادعاهای بی اساس را 
حرکتی نخ نما شده خواند و اظهار کرد: رأی محاکم قضایی بر اساس 
مدارک مستند، مستدل، دقیق و قوی صادر می شود و فرافکنی و طرح 
سناریوهای تکراری علیه نهادها و  اشخاص در کشور بار جرایم متهمان 

را کاهش نمی دهد.
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار شریف تشویش اذهان و منحرف کردن 
افکار عمومی از جرایم و تخلفات را راهکاری بی نتیجه و بی ثمر برای 
طراحان آن توصیف و تصریح کرد: هرچند بروز چنین افعال و رفتاری 
از این متهم مسبوق به سابقه است، اما هرکس ادعایی دارد می بایست 
مدارک و مســتندات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد تا بر 

اساس قانون مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

هشدارآموزشوپرورشبهتعطیلیزودترکالسها
با مدیرانی که مدارس را تعطیل کنند 

برخورد می شود
رئیسادارهاطالعرسانیآموزشوپرورششهرستانهای
استانتهرانبابیاناینکههمهمدارسشهرستانهایاستان
تهرانتا28اسفنددایراست،گفت:بامدیرانیکهمدارسرا

زودترتعطیلکنند،برخوردمیشود.
اصغر خلیلی رئیس  اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش شهرســتان های استان تهران در گفت و گو با فارس، 
اظهار داشــت: همه مدارس شهرســتان های استان تهران مانند بقیه 
مدارس تا دوشــنبه 2۸ اســفند دایر بوده و به فعالیت آموزشی خود 

ادامه می دهند.
وی تأکید کرد: مدیران مدارس نباید مدارس را تعطیل کنند و در 

صورت انجام چنین کاری، با آنها برخورد قانونی می شود. 
به گزارش فارس، علی  رغم اعالم رسمی سیدمحمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر فعالیت مدارس تا 2۸ اسفند، برخی مدارس 
کالس های درس را از امروز تعطیل اعالم کرده و برخی دیگر شنبه 2۶ 
اسفند را آخرین روز فعالیت آموزشی خود در سال جاری اعالم کرده اند.

تسهیالت ویژه 
برای داوطلبان آزمون دستیاری

دندانپزشــکانیکهطرحخودرادرمناطــقزلزلهزده
میگذارنند،ازتسهیالتشرکتدرآزموندستیاریبرخوردار

خواهندشد.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت 
و به منظور تامین نیروی انسانی متخصص برای مناطق زلزله زده غرب 
کشور، آن دسته از دندانپزشکان عمومی که مشغول انجام طرح نیروی 
انسانی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هستند یا قصد آغاز طرح را 
در یکی از این مناطق دارند، می توانند در آزمون دستیاری دندانپزشکی 

سال ٩٧ ثبت نام و شرکت کنند.
این داوطلبان عالوه بر امکان شرکت در آزمون حین طرح بدون ارائه 
گواهی پایان طرح تا 31 شهریور ٩٧ از شروط سقف شروع خدمت تا 
مدت 3 ماه بعد از فراغت از تحصیل و خدمت در مناطق چهار پنجم 

و پایین تر نیز معاف هستند. 
به گزارش مفدا، زمان تمدید ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک از 
ساعت 10 صبح سوم تا روز چهارم اردیبهشت ٩٧ خواهد بود. سی و 
دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی 
13٩٧ به صورت متمرکز در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

پنجشنبه 1۴ تیر٩٧ برگزار می شود.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم در ساوه
پیکرپاکومطهرشهیدمدافعحرمباحضورپرشکوهمردم

شهیدپرورووالیتمدارساوهدراینشهرستانتشییعشد.
بــه گزارش فارس از اراک، دیروز در مراســمی بــا حضور مردم 
شهیدپرور و همیشه در صحنه ساوه پیکر شهید محمد غالمحسینی 

از شهدای مدافع حرم ساوه تشییع و به خاک سپرده شد.
شهید غالمحســینی از شهدای عضو تیپ فاطمیون و یازدهمین 
شهید مدافع حرم ساوه است که در نبرد با گروه های تکفیری در سوریه 

به فیض شهادت نائل آمد.
 پیکرپاک این شــهید با حضور امام جمعه، فرماندار ساوه و جمع 
کثیری از مردم و مسئوالن از مقابل بیمارستان شهید مدرس به سمت 

امامزاده اسحاق )س( تشییع شد.
دوشنبه شب نیز مراسم وادع با این شهید برگزار شد.

باصدورپیامی
رهبر انقالب درگذشِت آیت اهلل 
نصراهلل شاه آبادی را تسلیت گفت

حضرتآیــتاهللالعظمیخامنهایرهبرمعظمانقالباســالمی،
درگذشِتعالمبزرگوارمرحومآیتاهللآقایحاجآقانصراهللشاهآبادی

راتسلیتگفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم بزرگوار مرحوم آیــهًْ اهلل آقای حاج آقا  نصراهلل شــاه آبادی 
رحمهًْ اهلل علیــه را بــه بازماندگان مکّرم ایشــان و بیت رفیع شــاه آبادی و همه  
ارادتمندان ایشــان تسلیت عرض می کنم و علّو درجات ایشان را که از شاگردان 
و نزدیکان امام راحل عظیم الشــأن و از وفــاداران به انقالب و خدمتگزاران نظام 

جمهوری اسالمی بودند، از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سّیدعلیخامنهای
22اسفند۱۳۹۶

صفحه ۳
چهارشنبه 2۳ اسفند ۱۳۹۶ 
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آگهی فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
درج شده در روزنامه کیهان به شماره 21865 مورخ 1396/12/21 صفحه سوم تحت موضوع خرید 

لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری مربوط به آگهی نوبت دوم می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

سازمان جهاد کشاورزی 
استان کردستان

اصالحیه

آیتاهللجنتیدرافتتاحیهاجالسخبرگان:

آقای روحانی نگذارید انقالب به دست نااهالن بیفتد
رئیسمجلسخبــرگانگفتکهبایدمرهمیبر
دردمردمباشــیمودرادامهافزود:استخدامافراد
نادرستدرپســتهایمختلفخوبنیست؛آقای
رئیسجمهورنگذاریدانقالببهدستنااهالنبیفتد.

چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان پنجم، صبح دیروز 
به ریاســت آیت اهلل جنتی برگزار شــد. بعد از شروع مراسم 
افتتاحیه انتخابات هیئت رئیسه دوم مجلس خبرگان پنجم 
برگزار شــد که آیت اهلل جنتی با ۶۶ رأی مجدداً ریاســت 
مجلس خبرگان پنجم را عهده دار شــد. همچنین آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی با ٧2 رای و آیت اهلل موحدی کرمانی با 
٧0 رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. 
در ادامه نمایندگان مجلس خبرگان، سید احمد خاتمی را 
با 50 رای و آیت اهلل کعبی را با ۴2 رای به عنوان منشی های 

هیئت رئیسه برگزیدند.
در رای گیــری برای انتخاب منشــی ها، آیت اهلل کعبی 

جایگزین آیت اهلل دری نجف آبادی شد.
دستاوردهایانقالببازگوشود

آیت اهلل احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان صبح دیروز 
در اجالســیه چهارم دور پنجم مجلس خبرگان رهبری با 
ابراز تاســف از درگذشت آیت اهلل شــاه آبادی گفت: برادر 
بزرگوار آقای شاه آبادی همسنگر امام بودند و در دوران عمر 
خود بســیار خوب عمل کردند و مــورد احترام بودند و در 
حوزه های علمی و صحنه سیاسی الحمدهلل با عزت زندگی 

کرد و امیدواریم مشمول عنایات خداوند باشد.
به گفته رئیس  مجلس خبرگان رهبری، مسائل امروز 
کشور  مسائل بســیار مهمی اســت و در درجه اول باید 
ببینیم در ۴0ســال گذشته چه گذشــته و در چه حالی 
هســتیم و در چه آینده ای می خواهیم باشــیم. وی افزود: 
دستاورد بســیار زیاد غیر قابل شمارشی که در این چهل 
ســال داشــتیم را باید دقت و توجه کرد و به دیگران هم 
اعالم کنیم. تمامی رســانه ها به ویژه صدا و سیما باید در 

این قضیه فعال باشند. 
آیت اهلل جنتی همچنین با  اشاره به مسئله حجاب گفت: 
حجاب، عفت و شرافت زن است و باید این ها را حفظ کرد. 
عده ای به هر دلیلی می خواهند این مایه عفت و شرافت را 
خدشه دار  کنند و این امر دارد بیشتر می شود، حرکت های 
زشــتی که زن ها حجاب خود را برمی دارند غافل از اینکه 

این شرافت، عفت و کرامت است که به باد می دهند. جلوی 
این ها باید محکم گرفته و با این ها برخورد شود.

رئیس  مجلــس خبرگان رهبری همچنین گفت: امروز 
برخی موضــوع حجاب اجباری را مطــرح می کنند و این 
ترویج به فســق و فجور اســت، قانون اساسی برپایه دین 
اسالم است و اینکه موضوعاتی این گونه ای را مطرح کنیم، 

خالف اسالم است.
آیت اهلل جنتی افزود: اولین دســتاورد انقالب، دستاورد 
فرهنگی اســت و نباید بگذاریم سایر دستاوردهای انقالب 
لطمــه بخورد، موضوع ایثار و جهاد فی ســبیل اهلل بعد از 
انقالب مطرح شد و جوانان ما با لبیک گفتن  به امام راحل 
به میدان جنگ رفتند و برای شــهادت ورود کردند و حتی 

بسیاری از شهید نشدن غصه می خوردند.
 وی افزود: در همین انقالب دختران با حجاب نامناسب 
داشــتیم و جوانان معلــوم نبود به کجا می روند و شــاهد 
رسانه های فاسد بودیم اما امروز دستاورد ما چگونه بوده است 
و ما چه می بینیم؟ امروز وظیفه مسئوالن و ما این است که از 
این دستاوردها حفاظت کنند. نباید وحدت خود را از دست 
بدهیم، امروز دشمن سعی دارد بین شیعه و سنی اختالف 

 بیندازد و با طرح شــیعه انگلیسی سعی در ایجاد اختالف 
دارد.

رئیس  مجلس خبرگان رهبری خاطرنشــان کرد: امام 
راحل همیشه تاکید داشتند بین شیعه و سنی فرقی وجود 
ندارد و هرکســی این موضوع را مطــرح می کرد امام با آن 
برخورد می کــرد، بنابراین ما در درجــه اول باید اخالق و 
معنویات مردم را حفظ کنیم سپس به سوی ارائه خدمات 
مختلف در ســطح مختلــف برویم، ما باید دســتاوردهای 

گذشته و امروز را نشان بدهیم.
مرهمیبردردمردمباشیم

آیت اهلل جنتی ادامه داد: در گذشته خیلی از روستاهای 
ما برق نداشتند و مسیرهای بین شهری ما جاده نبود، امروز 
وضع ما در بخش های مختلف خیلی با پیشرفت روبه رو بوده 
اســت و نباید از اینکه وضعیت معیشت مردم عوض شده 

است، راحت بگذریم.
آیــت اهلل جنتی با گالیه از عملکــرد دولت در آموزش 
و پرورش خاطرنشــان کرد: امــروز در خیلی از مدارس ما 
دانش آموزان نمــاز نمی خوانند و وقتی هم که نماز محترم 
شــمرده نشود سایر امور انجام نمی شــود. ما وظیفه داریم 

از مســئوالن بخواهیم این موضوعات را حل کنند. وظیفه 
خبرگان همین است که به این اتفاقات ایراد کرده و جواب 
بخواهنــد، وقتی در مدرســه دانش آموز تربیت نشــود در 

دانشگاه نباید از آن توقع داشت.
وی با  اشــاره به موضوع معیشت مردم افزود: دشمن تا 
به امروز خیلــی تالش کرد با تحریم ما را به زانو در بیاورد 
اما خدا ما را حفظ کرد، بنابراین همه باید بســیج شــویم 
تا مرهمی بر درد مردم باشــیم. نباید موضوعاتی همچون 
فیش هــای نجومی رخ دهد، امروز خیلی جشــن ها برگزار 
می شــود که دائما با هزینه های ســنگین روبه رو است که 

نباید انجام شود.
بودجهاضافهراهزینهمیدانند

رئیس  مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در بودجه 
باید به مبالغ اضافی دقت کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در 
برخی موارد بودجه اضافی را هزینه می دانند که این خالف 
شرع است. من بارها تاکید کردم این نظام امانت در دست 
ما است که تا ظهور باید به آن خدمت کنیم، بودجه اضافی 

را می توان در راه درست خرج کرد.
وی خطــاب بــه رئیس جمهور که در جلســه حضور 
داشت، گفت: استخدام افراد نادرست در پست های مختلف 
خوب نیســت. در دستگاه های شــما  افرادی هستند که 
حداکثر  انقالبی نیستند و حداقل مقداری با انقالب فاصله 
دارنــد. در انتخاب آنها باید دقت شــود، برخی از این افراد 
به دنبال ثروت اندوزی هستند. آقای رئیس جمهور نگذارید 

انقالب به دست نا اهالن بیفتد.
رئیس  مجلس خبرگان رهبری در مورد اتفاقات خیابان 
پاســداران گفت: نباید بگذاریم عده ای امنیت مردم را زیر 
سؤال ببرند. از نیروی انتظامی و عزیزان خود در قوه قضائیه 
تشــکر می کنیم که اگر این افــراد نبودند ممکن نبود چه 
اتفاقی در کشور بیفتد.  اینکه عده ای با چاقو و قمه بیایند 

امنیت را خدشه دار کنند و آدم بکشند درست نیست.
آیت اهلل جنتی در پایان با  اشاره به موضوع کاروان های 
راهیان نور افزود: ســال پیش در کاروان راهیان نور شــش 
میلیون نفر حضور پیدا کردند. این ســفر روحیه انقالبی را 
مجدد در جوانان ما احیاء می کند، روحیه بســیار از جوانان 
ما بعد از این سفر بانشاط می شود و از این بی انگیزگی های 

موجود خارج می شوند.

حجتاالسالمگلپایگانیدرکنگرهملیروزشهید:

رهبر انقالب هفته ای چند بار با خانواده شهدا مالقات می كنند
و آن را بهترین ساعات عمرشان می دانند

مسئولدفتررهبرمعظمانقالبدرپنجمین
کنگرهملیروزشــهیدبهبیــانخاطراتیاز
دیدارهایمقاممعظــمرهبریباخانوادههای

شهداپرداخت.
به گزارش تســنیم پنجمین کنگره روز ملی روز 
شــهید با حضور حجت االســالم محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت االسالم شهیدی 
محالتی نماینــده ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و جمعی از مسئولین بنیاد شهید صبح 

دیروز در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
حجت االســالم محمد محمدی گلپایگانی در این 
کنگره با اشاره به جایگاه مقدس شهید، گفت: میان همه 
جوامع اسالمی و برای همه مردم مسلمان کلمه شهید 
ارزش خاصی دارد. کسانی که خدمات بزرگی به بشریت 
کردند بسیارند اما در مقابل شهید ارزششان پایین تر 
اســت، چون شهید از جان خود مایه گذاشته است و 
به هیچ کس مدیون نیست اما همه مدیون او هستند.

وی افزود: اگر امروز ما آرام و با خیال راحت برای 
تکریم شــهدا اینجا نشســته ایم مرهون خون همین 
شهداست. اگر شهدا چه در جبهه جنگ تحمیلی، چه 
در مبارزه با ضدانقالب و چه در دفاع از حرم فداکاری 
نمی کردند امروز ما اینجا نبودیم. شهید زنده است و 

روزی خود را دریافت خواهد کرد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به روایتی 
از شــیخ عباس قمی گفت: در زمــان حیات پیامبر 
اسالم)ص( پدر و پسری با یک دیگر مباحثه و مجادله 
بر سر این موضوع داشتند که کدام زودتر شهید شود. 
وقتی جنگ بدر پیش آمد این دو قرعه انداختند رفتن 

به جبهه به نام پسر درآمد و او رفت و شهید شد. بعد 
از یک سال به خواب پدر آمد و گفت: »آنچه را خدا در 
مورد شهید وعده داده بود به من وفا کرد«. پدر وقتی 
خسران خود را دید خدمت رسول خدا رفت و خواب 

خود را نقل کرد و از پیامبر خواســت تا برای شهادت 
او دعا کند. پدر نیز در جنگ احد به شهادت رسید.

حجت االسالم محمدی گلپایگانی با اشاره به برنامه  
دیدارهای رهبر معظم انقالب با خانواده های شــهدا 

گفــت: یکی از برنامه های ثابت حضــرت آقا دیدار با 
خانواده های شهداســت. ایشان هفته ای چند بار بعد 
از نماز با خانواده شــهدا مالقــات می کنند و گاهی 
بدون خبر قبلی به منزل برخی از خانواده های شهدا 
می روند. ســاعت های نشســت کنار خانواده شهدا را 
بهترین لحظات عمرشــان می دانند، زیرا اهمیت کار 
شــهید را می دانند. وظیفه دولتمردان هم این است 
که هر کجا هستند نســبت به خانواده شهدا به دیده 

احترام نگاه کنند.
وی با ذکر روایتی از مادر دو شهید در دیدار با مقام 
معظم رهبری گفت: در یکی از دیدارها مادر شهید به 
حضرت آقا گفت »وقتی پســر دومم شهید شد، او را 
در عالم رؤیا دیدم، او به من گفت »ما تعدادی از شهدا 
در آسمان چهارم در خدمت حضرت عیسی مسیح)ع( 
هســتیم و در روزی که امــام زمان)عج( ظهور کند، 
به زمین خواهیم آمــد و در خدمت حضرت صاحب 

الزمان)عج( خواهیم بود.«
رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به خانواده 
شهدا گفت: این را بدانید دست هایی در کار است که 
ارزش هایی که عزیزان شما به خاطر آن از جان گذشتند 
زیر پا بگــذارد. این روزها دختــران فریب خورده ای 
حجابشان را سر چوب می کنند تا بدین وسیله از حجاب 
ابراز بیزاری کنند این دختر فریب خورده است اما اساس 
قضیه از بیرون کشــور، در کشور استکباری آمریکا و 
اروپایی ها نشأت می گیرد که عداوت و دشمنی آنها با 
نظام اسالمی ریشه دار است. امروزه به خوبی می بینید 
که اقبال نســل جوان به اســالم و انقالب شورانگیز 
اســت. خانواده های شهدا بدانند برای روز مبادایشان 

سرمایه گذاری کرده اند.

و اداری گفت:ســازمان دولت سخنگوی
استخدامیسامانهشفافسازیودریافتهارا

راهاندازیمیکند.
محمدباقــر نوبخت ســخنگوی دولت در آخرین 
نشســت خبری هفتگی با اصحاب رسانه در سال ٩۶ 
با بیان اینکه اگر دســتگاهی حقوق نگرفته حتما به 
سازمان برنامه و بودجه اطالع دهد، گفت: ما تاکنون 

حقوق همه دستگاه ها را پرداخت کرده ایم.
نوبخت افزود: همه مقامات دولتی زیر 10 میلیون 

حقوق می گیرند.
وی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی سامانه 

شفاف سازی و دریافت ها را راه اندازی می کند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی 
نه ماهه ٩۶ نسبت به زمان مشابه سال قبل با در نظر 
گرفتن نفت۴/۴درصد و بدون نفت ۴/٧ درصد است و 

رشد سرمایه گذاری ما 3/٩ درصد است.

به گزارش فــارس، نوبخت درخصــوص آخرین 
وضعیت پرداخت های تسهیالتی  به واحدهای تولیدی، 
اظهار داشت: بر اساس گزارش روز گذشته نظام بانکی 
و وزارت صنعــت، مجموعا 1٧ هــزار و۴٧۴ میلیارد 
تومان به 2۶ هزار و ۶٧۸ بنگاه پرداخت شــده است. 
بخش دیگری نیز از طرف دولت به طرح های عمرانی 
کمک شــده که بالغ بر 33 هزار و ۴5۴ هزار میلیارد 
تومان است که در مقایسه با 1۸ هزار و ۶۴3 میلیارد 
تومان که در سال گذشته پرداخت شده بود، رشد ٧٩ 

درصدی داشته است.
وی تأکید کرد: همان گونه که قدرت نظامی یکی 
از مؤلفه های قدرت ملی است و تحت هیچ شرایطی از 
آن دست نخواهیم کشید، اقتصاد هم یکی از مؤلفه های 
قدرت ملی ما است. امروز با توجه به دشمنی ها و اتحاد 
نامبارک آمریکا و انگلیس علیه ایران، داشــتن قدرت 

اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوبخت:

سازمان اداری و استخدامی سامانه شفاف سازی راه اندازی می كند
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عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
امروزپیاموبشــارتشهدابرایمانیزاین
استکهنترسیدومقاومباشیدوراهشهدا
کههمانپیرویازمسیروالیتاستراادامه

دهید.
سعید جلیلی در مراســم تشییع و تدفین دو 
شهید گمنام دفاع مقدس در تهران حاضر شد و در 
جمع مردم به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با  اشاره 
به عظمت و شــکوه شهدای جنگ تحمیلی گفت: 
خدا را شاکریم که به ما افتخار میزبانی عزیزانی را 
عطا فرمود که به صراحت قرآن »عند ربهم یرزقون« 
هســتند و امروز مزارشان نزد ما نشانه ای است که 

حقیقت گم نشود.
جلیلی افزود: امثال همین عزیزان هستند که 
باعث می شــوند امام راحل)ره( در وصیتنامه خود 

بگویند مردم دوران ما از امت رسول اهلل)ص( مقام 
برتر و واالتری دارند و همگان را در کنار عبادات به 
مطالعه وصیتنامه شهدا توصیه می کنند تا ببینیم 
یک نوجوان و جوان در عنفوان جوانی به چه مقامی 

می تواند برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
امثال این شهیدان ثابت کردند بعد از 1۴00 سال 
هم می توان اصحاب رسول اهلل)ص( و امام حسین)ع( 
بود و این اعتراف تمــام قدرت های جهان بود که 
گفتند ما هرآنچه داشــتیم و می توانستیم بسیج 
کردیم اما نتوانســتیم در برابــر قدرت جمهوری 

اسالمی بایستیم.
جلیلی گفت: قدرت جمهوری اسالمی همین 
عزیزانی بودند که درخشیدند و توانستند با اتصال 
به قدرت الهی، پیروزی ها و موفقیت های بزرگی را 

رقم بزنند و ثابت کنند ایمان و عمل صالح چه آثار 
و ویژگی های شگفتی می تواند به بار بیاورد.

به گزارش فارس، وی تصریح کرد: دشمنان ما 
تمام تالش خود را کرده اند که این الگوها و نمونه ها 
تکثیر و گســترش پیدا نکنند اما به رغم همه این 
تالشها امروز دشمنان نظاره گر این هستند که در 
دهه ٩0 نیز همانند دهه ۶0 حججی ها و حدادیان ها 
تکثیر می شــوند و نهال انقالب بعد از ۴0 سال به 
درختی تنومند و جوانی برومند بدل شده است که 
ثمــرات آن هر روز بیش از پیش نمایان و متجلی 

می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز 
پیام و بشارت شهدا برای ما نیز این است که نترسید 
و مقاوم باشید و راه شهدا که همان پیروی از مسیر 

والیت است را ادامه دهید.

پیام شهدا این است كه نترسید و مقاومت كنید
انتشار رمان »ُچُغک« 

درباره مبارزات مردم مشهد 
و رهبری امام خامنه ای

رمان»ُچُغک«بــرایمخاطبنوجوانو
باموضوعمبارزاتمردممشــهددرانقالب
اسالمیونقشآیتاهللخامنهایدررهبری

آنمبارزاتمنتشرشد.
این کتاب از زبان نوجوانی روایت می شــود که 
در ایام مبارزات نهضت اســالمی، جای مخصوصی 
در بین مبارزان درجه یک انقالب داشــته و آیت اهلل 
خامنه ای، به او لقب چغک داده بودند. چغک در لفظ 
مردم خراسان به معنی گنجشک است. ماجرایی که 
رمان »ُچُغک« بر بستر آن شکل گرفته است، اتفاقات 
روزهای نهم و دهم دی  سال 135٧ در مشهد است. 
اتفاقــات این دو روز، از مهم تریــن اتفاقات دوران 
مبارزات مردم ایران بر ضد رژیم شاهنشاهی است 
که در این رمان روایت شده است. این کتاب توسط 

انتشارات صهبا منتشر شده است.

جلیلیدرمراسمتدفینشهدایگمنامتهران:


