
اخبار كشور

حضرت امام خمینی)ره(: امروز غرب و شــرق به خوبی 
می دانند که تنها نیرویی که می تواند آنان را از صحنه خارج 

کند، اسالم است.

اخبار ادبی و هنری
انتشار رایگان کتاب رهبر انقالب 
درباره »اربعین« در فضای مجازی

انتشــارات انقالب اســالمی امکان دریافت رایگان کتاب »جاذبه حسینی«، 
گزیده ســخنان رهبر معظم انقالب در دو موضوع حضرت زینب)س( و اربعین 

حسینی را برای عالقه مندان فراهم کرد.
کتــاب »جاذبــه  حســینی« مجموعه ای اســت از رهنمودهــای حضرت  
آیت اهلل العظمــی خامنه ای)مّدظلّه العالــی( بین ســال های 1357 تا 1390، با 
محوریت تبیین شخصّیت حضرت زینب)سالم اهلل علیها( و گفتارهایی با موضوع 

»اربعین حسینی« که توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده است.
محتوای این اثر که در واقع از کتاب »آفتاب در مصاف« - با محوریت موضوع 
عاشــورا و سیدالشهدا)علیه السالم(- استخراج شــده با حال و هوای ایام اربعین 
و روزهای پایانی ماه صفر- که در لســان رهبر معّظم انقالب اســالمی به عنوان 

روزهای زینب کبری)سالم اهلل علیها( نامیده شده- همخوانی دارد.
انتشارات انقالب اسالمی در آستانه اربعین حسینی امکان دانلود رایگان این 
کتاب را برای عالقه مندان فراهم کرده اســت. عالقه مندان برای دریافت رایگان 
این اثر می توانند به کانال تلگرامی book_khamenei_ir@  مراجعه کنند.

استقبال رژیم صهیونیستی 
از فیلم مدافع بهائیت!

یک فیلم که پیش از این هم به خاطر تبلیغ علیه جمهوری اســالمی ایران 
در جشنواره فیلم کن جایزه گرفته بود، این بار راهی رژیم صهیونیستی شد.

روزنامه کیهان پیش از این بارها نسبت به فیلم »لرد« به کارگردانی محمد 
رســول اف که به تقدیس فرقه ضاله بهائیت می پردازد هشدار داده بود. رسول اف 
که متهم به فعالیت علیه امنیت ملی اســت و به قیــد وثیقه، خارج از زندان به 
سر می برد، طی سال های اخیر به فعالیت آزادانه خود در زمینه فیلمسازی ادامه 
داد. با این حال وی هیچ گاه برای مردم و داخل کشــور فیلمی نســاخته است. 
فیلم های وی که فاقد ساختار هنری و دراماتیک هستند، صرفا به عنوان خوراک 
تبلیغاتی راهی جشــنواره های ضدایرانی شدند. فیلم اخیر وی نیز ضمن نمایش 
تصویری دروغین از ایران، به طور صریح و آشکار به حمایت از فرقه ضاله بهائیت 
می پردازد. این فیلم پس از حضور غیرقانونی در هفتادمین جشــنواره فیلم کن 
فرانسه، این بار قرار است که در اسرائیل و جشنواره اورشلیم به نمایش دربیاید.

با توجه به انفعال دســتگاه فرهنگی نسبت به چنین موضوعاتی، الزم است 
دســتگاه های امنیتی و قضایی نسبت به خوش خدمتی محمد رسول اف به رژیم 

صهیونیستی رسیدگی کنند.
دعوای دو فیلمساز بر سر یک فیلمنامه

یک فیلمســاز با شــکایت از تهیه کننده فیلم جدید کمال تبریزی به اتهام 
کپی بــرداری از روی فیلمنامه اش، پرونده جدیدی در زمینه ســرقت هنری در 

سینما را باز کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این اولین بار نیست که یک نویسنده یا فیلمساز 
مدعی ســرقت داســتان یا فیلمنامه خود توسط فیلمســازان می شود. به طور 
مثال، چند ســال قبل محمدرضا سرشــار اعالم کرد که بهرام بیضایی در فیلم 
»باشــو غریبه کوچک« و کیومرث پوراحمد در فیلــم »لنگرگاه« بدون اجازه از 
داستان های وی استفاده کرده بودند. همچنان که داریوش مهرجویی نیز به خاطر 
فیلم »لیال« با چنین اتهامی از ســوی یک نویســنده مواجه شده بود. همچنین 
ادعا شــده بود فیلم »طعم گیالس« عباس کیارستمی با اقتباس از روی یکی از 
داستان های رضا قیصریه ساخته شده، اما اسمی از این نویسنده برده نشده است.

این بار نیز صالح دلدم، کارگردان سینما از جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم 
»خودسر« به اتهام ســرقت فیلمنامه اش شکایت کرده است. »خودسر« فیلمی 

است که به کارگردانی کمال تبریزی مجوز تولید گرفته است. 
صالــح دلدم در گفت وگو با خبرنگار کیهــان، مصطفی کواکبیان، دبیر کل 
حزب مردمســاالری و نماینده مجلس شــورای اســالمی را مقصر اولیه چنین 
ماجرایی دانست و گفت: کواکبیان قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم و جهت 
فضاســازی تبلیغاتی برای خود، از تولید فیلم »خانم اصالح طلب آقای اصولگرا« 
حمایــت کرد و قرار بود با تهیه کنندگی وی، من این فیلم را کارگردانی کنم. او 
همچنین فیلمنامه من را در اختیار جواد نوروزبیگی قرار داد تا به عنوان اسپانسر 
با این پروژه همکاری کند. وی افزود: پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند 
94 و راهیابی کواکبیان به مجلس، او برخالف همه قول و قرارها از تهیه کنندگی 
این فیلم انصراف داد. پس از آن هم جواد نوروزبیگی با استفاده از فیلمنامه من، 
»خودسر« را آماده ساخت کرد. وی اعالم کرد که جلسه رسیدگی به شکایت از 

نوروزبیگی، چهارشنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار می شود.
دلدم همچنین با انتقاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت: جای 
تأسف است که وضعیت وزارت ارشاد به گونه ای است که حتی فیلمنامه ای که در 
این وزارتخانه ثبت رسمی شده نیز در امان نیست و یک تهیه کننده یا کارگردان، 

به راحتی می تواند با تغییراتی یک فیلمنامه  را مال خود کند!
با این حال، جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم »خودســر« نیز در گفت وگو 
بــا صبح نو ادعای دلــدم را تکذیب کرد و گفت: لزوماً حضور بنده در دفتر آقای 
کواکبیان دلیل بر کپی بودن فیلم جدید ما از فیلمنامه ایشــان نیست. خیلی ها 
به من فیلمنامه ارائه می کنند ولی این دلیل کپی شــدن از آن نیست. من کاماًل 

این ادعاها را تکذیب می کنم.
افسانه بایگان:

افتخار می کنم 
در دوران انقالب اسالمی زندگی می کنم

افســانه بایگان با بیان اینکه زندگی هنری خود را مدیون امام خمینی)ره( 
است گفت: من افتخار می کنم که در دوران انقالب اسالمی و در وطنم و در این 

برهه از تاریخ زندگی می کنم.
افسانه بایگان بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه تلویزیونی »چهل 
چراغ« به بیان خاطراتی از شــرکت در پیاده روی اربعین پرداخت و گفت: سفر 
کربال خیلی متفاوت اســت، این حال و این شــور حسینی از همان لحظات اول 
ایجاد می شود... بعد از مدتی که از این سفر می گذرد و به آن فکر می کنی بیشتر 
پی به عظمتش می بری. در همان لحظه ممکن اســت اعجابی داشــته باشد اما 

وقتی از آن رد می شوی طبیعتا این مسئله بیشتر می شود.«
وی به مشــکالتی که برای پخش سریال »سربداران« ایجاد شد و در نهایت 
با تصمیم امام خمینی)ره( امکان پخش یافت اشاره کرد و ادامه داد: این کار در 
نهایت به همان شــکل پخش شد و من امکان این را یافتم که در عوالم معنوی 
گام بردارم و بارها و بارها به یاد حضرت امام )ره( بودم. واقعا روحشــان شــاد که 
زندگی هنری من را رقم زدند. افســانه بایــگان تصریح کرد: من افتخار می کنم 
که در دوران انقالب اســالمی و در وطنم و در این برهه از تاریخ زندگی می کنم. 
حاال هرکسی از ظن خود شد یار من. آن کسی که از شنیدن این مسئله دردش 
می گیرد باید فکری به حال خود کند. من دارم از حقیقت سخن می گویم. شاید 

هر کسی درباره حرف هایم فکری کند اما مهم نیست.
فریاد پوسترها بر سر آمریکا

نمایشگاه طراحی پوستر »سقوط شیطان بزرگ« با 40 اثر از 13 هنرمند در 
روز سیزدهم آبان در گالری عالی حوزه هنری افتتاح شد.

مسعود شــجاعی طباطبایی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در 
بازدید از این نمایشگاه گفت: تعدادی از این آثار، در تیراژ باال چاپ و منتشر و در 

راهپیمایی توزیع شدند و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
این هنرمند یادآور شــد: هنرمندان ما با استفاده از زبان هنر، در صدد ارائه 
پاســخی مستدل و هنری و قابل فهم برای عموم جامعه برآمدند. دنیا منطق ما 
را پذیرفته  است و در حوزه کاریکاتور و اکنون به صورت جدی در حوزه گرافیک 

ورود پیدا کرده ایم.
شــجاعی طباطبایی همچنین با اعالم خبر چاپ کتاب نمایشــگاه طراحی 
پوســتر »ســقوط شــیطان بزرگ« گفت: قصد داریم کتابی با آثار هنرمندان 
ایرانی و خارجی در قطع رحلی منتشــر کنیم. در ایــن کتاب، حداقل 100 اثر 
از هنرمندان کشــورهای مختلف منتشر خواهد شــد. او در خصوص پوستر که 
توسط سیدحمید شریفی طراحی شده است و عناصری که در آن مورد استفاده 
قرار گرفته اســت اظهار کرد: این پوســتر، سقوط شیطان بزرگ را در قالب فرم 
و کالمت به نمایش گذاشــته است. درواقع،  از بین رفتن، نابود شدن و سوختن 
در این اثر احساس می شود و تاکید نیز بر شیطان بزرگ است. گفتنی است، در 
نمایشگاه پوستر سقوط شیطان بزرگ آثاری از آرزو آقابابائیان، علیرضاپوراکبری، 
علی داودی، یونس رجبی، سیدمسعودشجاعی، سیدحمید شریفی، رضا شعبانی، 
محمدصابر شــیخ رضایی، محمدرازقی، حامد مغروری، حســین نیرومند، لیال 
نیرومند و حسین یوزباشــی به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا 21 آبان، 
روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت 9 تا 19 در گالری ابوالفضل عالی حوزه 

هنری برپاست.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

معبودان غیرخدا 
توانایی پاسخگویی به حاجات را ندارند!

از خدا می خوانید)و پرستش  »آنهایی را که غیر 
می کنید( بندگانی همچون خود شما هستند؛ آنها 
را بخوانید و اگر راســت می گویید، باید به شما 

پاسخ دهند.«)و تقاضایتان را برآورند(
اعراف- 7

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای فرمانده معظــم کل قوا در 
احکام جداگانه ای امیر ســرتیپ محمدحسین دادرس را به جانشینی 
فرمانــده کل ارتش، امیر دریــادار حبیب اهلل ســیاری را به معاونت 
هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار حســین خانزادی را به فرماندهی 
 نیــروی دریایی ارتــش جمهوری اســامی ایران منصــوب کردند.

متن احکام فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

امیر سرتیپ محمدحسین دادرس
بنا به پیشــنهاد فرمانــده کل ارتش و نظر به تعهد و تجربه و شایســتگی، 
شــما را به ســمت »جانشــین فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران« 
منصــوب می کنم. ارتقای آمادگی های اطالعاتــی و عملیاتی آجا و رفع نیازهای 
 عمده  معیشــتی کارکنــان در چارچوب تدابیر فرمانده کل مورد انتظار اســت.
از تالش های امیر سرتیپ پوردستان در این مسئولیت تشکر و قدردانی می کنم.

توفیقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم.
سّید علی خامنه ای
۱۴ آبان ۱۳۹۶

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری

بنــا بــه پیشــنهاد فرمانده کل ارتــش و نظر بــه تعهد و تجــارب ارزنده 
در ســتاد فرماندهــی، شــما را به ســمت »معــاون هماهنگ کننــده ارتش 
جمهــوری اســالمی ایــران« منصــوب می کنــم. کارآمدی و چابکی بیشــتر 
ســتاد ارتــش در پاســخگویی به نیازهــای محــوری و اولویــت دار و ارتقای 
 هماهنگــی، انســجام و هم افزایــی در ســطح ارتــش، مــورد انتظار اســت.

از تالش های امیر ســرتیپ محمدحســین دادرس در این مســئولیت تشکر و 
قدردانی می کنم.

توفیقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۴ آبان ۱۳۹۶

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر دریادار حسین خانزادی

بنا به پیشــنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به حســن ســوابق، شــما را به 
 فرماندهی نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایــران، منصوب می کنم.
اکنون که به فضل الهی و مجاهدت فرماندهان، مدیران و کارکنان خدوم گام های 
مؤثری در پیشبرد این نیروی راهبردی برداشته شده است، انتظار می رود با عزمی 
راسخ و اهتمامی واال و تعاملی سازنده از تمام قابلیت ها و ظرفیت های نیرو و آجا و 
 نیروهای مسلح و کشور بهره برداری نموده و به روند موجود شتابی مضاعف بخشید.
از تالش های مجدانه امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری در این مسئولیت، قدردانی 

و تشکر می نمایم.
توفیق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۴ آبان ۱۳۹۶

انتصاب 3 فرمانده ارشد ارتش
با احکام فرمانده معظم کل قوا

عضو کمیسیون بررسی برجام:

برجام از همان روز دوم اجرای قرارداد 
توسط آمریکا نقض شد

عضو کمیسیون بررســی برجام گفت: از همان روز دوم اجرای 
برجام این قرارداد توسط آمریکا نقض شد، بنابراین آمریکا به وضوح 

نسبت به نقض برجام کار کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدمهدی زاهدی در جلســه 
پرســش و پاســخ دانشــجویی با موضوع برجام و اقدامات اخیر آمریکا در 
دانشــگاه باهنر کرمان اظهار داشت: در ســطر به سطر واژه های برجام کار 
کردیم و تیم های حرفه ای صاحبنظر در حقوق بشر، امنیت ملی، تکنولوژی 
هســته ای و مسائل تحریم به کار گرفتیم که در این تیم ها از افراد اجرایی و 
متخصــص بود و جاهای زیادی از برجام را که خــالف منافع ملی بود زیر 

سؤال بردیم.
وی ادامه داد: آقایان تیم مذاکره کننده جواب هایی می دادند که ما قانع 
نمی شدیم اما آنها سخنانشان را کامل می دانستند حتی من این سؤال را از 
آقای ظریف پرسیدم که چه تضمینی وجود دارد رئیس جمهور بعدی آمریکا 
به این توافقات پایبند باشد که آقای ظریف مطرح کردند من تخصصم روابط 

بین الملل است و با این قوانین آشنا هستم و مشکلی پیش نمی آید.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: استیو بنن مشاور 
ترامپ یک صهیونیســتی است که معتقد اســت آمریکا در سال های اخیر 
تضعیف شده است و هم اکنون نمی تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد 
و آمریکا باید قدرتش را به روز رســاند، ایــن افکار روی رفتار، گفتار و ذهن 

ترامپ اثر گذاشته است.
زاهدی اظهار کرد: ترامپ اهل مطالعه نیست و دو کتابی هم که نوشته 
بیشتر سفارشی اســت، ترامپ آدم تند مزاج، دالل و معامله گری است و با 
روابط بین الملل آشنایی ندارد و به دنبال قدرت نمایی است و به دنبال ایجاد 

نظامی در ایران است که از آمریکا تبعیت کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: تهدیدهای 
ترامپ در راستای براندازی نظام جمهوری اسالمی است، همه باید در کشور 
با هر تفکر سیاســی، مذهبی و قومی مقابل توطئه های آمریکا بایســتیم و 
اولویت کشــور ایجاد اتحاد و انسجام است و در ســایه این اتحاد است که 

مشکالت کشور رفع خواهد شد.
زاهدی در پاســخ به این سؤال که »چرا مجلس برجام را در 20 دقیقه 
تصویب کرد و نقش نیروهای انقالبی در این وسط چه بوده است و هم اکنون 
راهکار مجلس برای این امر چیست؟« گفت: اگر دو سال گذشته با تصویب 
برجام مخالفت می شــد هم اکنون تمام اقدامات آمریکا، تحریم ها و ســایر 
مسائل را به اقدامات رهبری مرتبط می دانستند، مخالفان برجام را تا همین 
چند وقت اخیر دلواپســان می دانســتند اما آقای روحانی هم بعد از دیدن 
اقدامات آمریکا به جمع دلواپسان پیوست، االن برای دنیا ثابت شده که نظام 

جمهوری اسالمی در بحث هسته ای حق گفته است.
وی افــزود: ما در آن 20 دقیقه بندهایــی را به برجام اضافه کردیم که 
جلوی سوءاستفاده آمریکا از بحث های نظامی را می گرفت، قبل از تصویب 
20 دقیقه ای برجام در چند روز کارهای جداگانه و جلسات متعددی تشکیل 
 شــد، ما می خواســتیم بندهایی به برجام اضافه کنیم امــا بعضی ها اجازه 

ندادند.
زاهدی گفت: هم اکنون وظیفه همه ما حفظ وحدت ملی اســت و همه 
اقشــار مختلف باید در تنفر از آمریکا یکصدا باشند، باید تحرک نخبگی در 
کشــور در محکومیت آمریکا راه بیفتد و همه اقشاری که حرف آنها خریدار 
دارد پای کار بیایند، احساس می کنیم وزارت خارجه ما فعال نیست، اخیرا 
ادبیات آقایان حتی تندتر از دو ســال پیش ما اســت اما این ادبیات کافی 

نیست باید اقناع بین المللی ایجاد شود.

صفحه 3
دو شنبه ۱۵ آبان ۱3۹۶ 

۱7 صفر ۱43۹ - شماره ۲۱7۶۵

تازه ترین گزارش ها از مرزهای 3 گانه ایران با عراق

مراســم ختم پدر سردار قاسم سلیمانی در مصای 
امام خمینی)ره( تهران با حضور قشرهای مختلف مردم، 
مسئولین لشــکری و کشوری و شخصیت های خارجی 

برگزار شد.
به گزارش فارس، مراسم ختم مرحوم حاج حسن سلیمانی 
پدر سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
دیروز با حضور شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری در 

مصالی امام خمینی تهران برگزار شد.
حاج حســن سلیمانی 9 آبان 96 در سن 95 سالگی بر اثر 

کهولت سن درگذشت.
»علی الریجانی« رئیس مجلس شــورای اسالمی، سردار 
»غالمعلی رشــید« فرمانده قــرارگاه مرکــزی خاتم االنبیاء، 
سرلشــکر »محمد علی جعفری« فرمانده کل سپاه پاسداران، 
»محمود احمدی نژاد« رئیس جمهور ســابق، حجت االســالم 
»رمضانی« رئیس شورای راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای 
مســلح، امیر سرلشکر »عبدالرحیم موســوی« فرمانده ارتش، 
»امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرلشکر 
»حسین حسنی سعدی« جانشین قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء، 
ســردار »اســماعیل قاآنی« جانشــین فرمانده نیروی قدس، 
ســردار »محمد باقر ذوالقدر« معاون راهبــردی قوه  قضائیه، 
»رمضان عبداهلل« دبیر کل جنبش جهاد اســالمی فلسطین، 
»ناصر ابوشــریف« نماینده  جنبش جهاد اســالمی فلسطین 

با حضور شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری

مراسم ختم پدر سردار قاسم سلیمانی در مصالی تهران برگزار شد

در ایران، دریادار »علی فدوی« فرمانده نیروی دریایی ســپاه، 
حجت االسالم »طائب« رئیس سازمان اطالعات سپاه، »حسن 
قاضی زاده هاشمی« وزیر بهداشت، »اسحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهور، ســردار »حسین سالمی« جانشین فرمانده 
ســپاه، سردار »ابراهیم جباری« فرمانده سپاه ولی امر، »وحید 
حقانیان« عضو دفتر رهبر معظم انقالب، »سید محمد بطحایی« 
وزیر آموزش و پرورش، حجت االسالم »علی شیرازی« مسئول 
نمایندگی ولی فقیــه در نیروی قــدس، »علی اکبر صالحی« 

رئیس ســازمان انرژی اتمی، حجت االســالم »علی اکبر ناطق 
نوری« عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، حجت االســالم 
»ســیدمجتبی خامنه ای«، »مصطفی محمد نجار« وزیر اسبق 
کشور، »مجید انصاری« عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،  
»محسن رضایی« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، »حسن 
قشــقاوی« معاون وزیر امور خارجه، دریابان »علی شمخانی« 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، آیت اهلل »ری شهری« تولیت 
آستان حرم عبدالعظیم)ع( ، »محمد باقر قالیباف« عضو مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام، سردار »حسین اشــتری« فرمانده 
نیروی انتظامی ایران ، »صالح زواوی« سفیر فلسطین در ایران، 
»مصطفی پورمحمدی« وزیر سابق دادگستری، »سید محمود 
علوی« وزیر اطالعات، »حســین شریعتمداری« مدیر مسئول 
کیهان، »ابومهدی المهندس« قائم مقام ارتش حشد الشعبی، 
حجت االسالم »غالمحسین محســنی اژه ای« معاون اول قوه 
قضائیه و  »سعید جلیلی« عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  

از جمله حاضران در این مراسم بودند.

مراسم تشییع پیکر ۱۱ شهید با حضور پرشور اقشار 
مختلف امت حزب اهلل در شــهرهای چالدران، قزوین و 

کرج برگزار شد.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از ارومیه، دیروز مراســم 
تشییع پیکر مطهر هشت شهید ســرفراز مرزبانی چالدران با 

حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این آئین با حضور جمع زیادی از مردم شهیدپرور از محل 

ستاد فرماندهی هنگ مرزی خوی میدان بسیج برگزار شد.
جمعه شــب در پــی درگیری نیرو هــای مرزبانی ناجا با 
گروهک های تروریستی در منطقه مرزی چالدران، هشت نفر 

از مرزبانان غیور در چالدران به فیض شهادت نائل شدند.
گفتنی که پیکرهای مطهر استوار یکم محبوب نوری اصل، 
استوار دوم حمید حاجی زاده و استوار دوم مهدی حسین زاده با 
حضور مردم، خانواده های معظم شهدا، استاندار آذربایجان غربی، 
فرمانده هنگ مرزی کشور و فرماندهی لشکری و کشوری در 

شهرستان خوی تشییع و به خاک سپرده شدند.
قابل ذکر اســت که پیکر مطهر شهید مهدی حسین زاده 

برای خاک سپاری به شهر پلدشت منتقل شد.
ســردگرد محمد موالیی، سرپرســت معاونت اجتماعی 
مرزبانان آذربایجان غربی اســامی پنج شــهید دیگر درگیری 
جمعه شب که همگی سرباز بودند را شامل مهدی کالته، امیر 
قربانی، محمد حســین زاده، سعید قالبی و عباس قادری ذکر 
کرد. به گفته ســرگرد موالیی، ماموران مرزبانی جمعه شــب 
پس از اتمام ماموریت مرزی و در حین بازگشت به گروهان در 
نزدیکی روستای دوشان تپه، واقع در 15 کیلومتری نوار مرزی 
در کمین تروریســت ها گرفتار شدند و در این درگیری هشت 
نفر از مرزبانان به شــهادت رسیدند که سه نفر از آنان نیروی 

کادر و پنج نفر دیگر سرباز وظیفه بودند.

همچنین پیکر مطهر شهید حسین فالح رودباری پس از 
گذشت سه دهه انتظار وارد قزوین شد و مورد استقبال مردم 

این استان قرار گرفت.

به گزارش مهر،  پیکر مطهر شهید حسین فالح رودباری، 
دیروز از مقابل صدا و سیمای مرکز قزوین، مورد استقبال مردم 
شهیدپرور، مسئوالن استانی و نیروهای نظامی و انتظامی قرار 

گرفت و پس از تشــییع به زادگاهش روستای عمقین از توابع 
طارم سفلی منتقل و در همین روستا به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر شهید حسین فالح از شهدای ژاندارمری)ناجا( 
پس از گذشت سه دهه، توسط کمیته جست وجوی مفقودین 

ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و شناسایی شده است.
در کرج هم پیکرهای مطهر 2شهید تازه تفحص شده دفاع 

مقدس دیروز تشییع شد.
در این مراســم مردم شهید پرور اســتان البرز پیکرهای 
مطهر شهیدان »محمد میرقاضی« و »علی زاعکار« از شهدای 

تازه تفحص شده دفاع مقدس را در آغوش گرفتند.
مردم اســتان البرز پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام 
که به تازگی در منطقه زبیدات کشــف شــده از میدان شهدا 

تا امامزاده حسن)ع( کرج را با شکوه خاصی مشایعت کردند.
فرمانده انتظامی البرز درحاشــیه این مراســم گفت: این 
شهدا از نیروهای ژاندارمری سابق هستند که در اواخر دوران 
هشــت ســال دفاع مقدس به شهادت رســیده  اند که پس از 

تفحص شناسایی شدند.
سرتیپ عباســعلی محمدیان اضافه کرد: شهید »محمد 
میرقاضی« و شــهید »علی زارع کار« در 21 تیرماه 1367 در 

منطقه »زبیدات« درگردان 207 رزمی به شهادت رسیدند.
وی خاطرنشان کرد که پیکرپاک شهید محمد میرقاضی 
پس از تشــییع درامامزاده طاهر)ع( کرج و پیکر مطهر شهید 
علی زارع کار نیز در روســتای خور شهرســتان ساوجبالغ به 

خاک سپرده  شدند.
محمدیان افزود: 54شــهید تازه تفحص شــده متعلق به 
ژاندارمری است که در تک ناجوانمردانه دشمن در سال 67 در 
منطقه زبیدات به شهادت رسیدند که ازمجموع این شهدا، 2 

شهید مربوط به استان البرز بوده است.

مراسم تشییع پیکر مطهر11 شهید برگزار شد

وزیر ارتباطات: سرویس وای فای راه اندازی نشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با  اشاره به تأمین نشدن 
سرویس »وای فای« در مسیر نجف به کربال گفت: اپراتورهای 

عراقی در این رابطه همکاری نکردند.
به گزارش خبرگزاری ها، محمدجواد آذری جهرمی افزود: 
متاسفانه در سال گذشته هیئت اتصاالت عراق وارد عمل شده 
و با حضور نیروهای امنیتی این اتصاالت را جمع آوری و قطع 

کردند.
وی با  اشاره به توسعه این امکانات در سال جاری، مذاکرات 
و مثبت بودن نظر وزیر ارتباطات عراق و حتی بیان این مورد 
در حاشیه دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور کشورمان، 
افزود: متاســفانه دولت عراق در راه انــدازی وای فای در بین 
مســیر به دلیل شــکایت اپراتورهای این کشور موفق به ارائه 

سرویس و راه اندازی این خدمات نشد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات بــا بیان اینکه در این 
زمینه توافقنامه ای مکتوب با وزارت ارتباطات عراق نیز صورت 
گرفتــه و این وزارتخانه نیز تمام تــالش خود را برای اجرایی 
شــدن آن انجام داده اســت، گفت: طبیعتا بخشی از اقدامات 
در اختیار شــرکت اتصاالت عراق بوده که این شرکت نیز زیر 

مجموعه وزارت ارتباطات عراق نیست.
آذری جهرمی همچنین با  اشاره به جلسه ای با اپراتورهای 
عراقی، تصریح کــرد: قرار بود این اپراتورهــا به صورت ویژه 
در شــهر کربال اقداماتی صورت دهند که براســاس گزارشات 

ظرفیت این شهر دوبرابر شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه درخصوص مسیر نجف به کربال 
این ســرمایه گذاری صورت نگرفته و توسعه چندانی نسبت به 
ســال گذشته را شاهد نیستیم، یادآورشــد: علت این کار نیز 
مشخص بوده زیرا چنین ســرمایه گذاری برای این شرکت ها 

صرفه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه نصب دکل ارتباطی و »بی تی اس« برای 
ایجاد ارتباطات در این مســیر برای هرکدام از این ایستگاه ها 
حدود یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، افزود: این اقدام برای 
این ســیل جمعیت دراین مسیر با محدودیت زمانی 20 روزه 

برای شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد.
به گفته این مسئول مشارکت اپراتورهای ایرانی در زمینه 
نصب »وای فای« و عام المنفعه بودن این اقدامات در مســیر 
نجف به کربال یکی از درخواســت ها از مقامات عراقی بوده که 
طبیعتا دولت عراق براساس اختیارات خود و مصلحت اندیشی 

در این حوزه همکاری های الزم را نداشت.
وزیر ارتباطات از زائران ایرانی خواســت درصورتی که 
نیاز به برقراری ارتباطات کاری ندارند از ســیم کارت های 
عراقی استفاده کنند چراکه این امر سبب کاهش هزینه ها 

می شود.
آذری جهرمی در واکنش به مســائل مطرح  شده پیرامون 
نرخ باالی سرویس رومینگ برای زائران اربعین گفت: سرویس 
رومینگ سرویس گرانی است و به دلیل باال بودن نرخ خدمات 
رومینگ در عراق؛ توصیه می شــود مردم از سیم کارت عراقی 

استفاده کنند.
وی با  اشــاره به مطالبی که در رســانه ها آمده بود مبنی 
بــر اینکه وقتی ارتبــاط با آمریکا دقیقه ای 70 تومان اســت 
چرا ارتباط با عراق دقیقه ای 900 تومان اســت یادآور شــد: 
بخش کوچکی از این هزینه ای که گرفته می شــود در جیب 

اپراتورهای ایرانی می رود.
آذری جهرمــی توضیــح داد: نرخی که عراق مشــخص 
می کند برای پذیرش مکالمات از ســمت هر کشور نرخ باالیی 
اســت و اپراتورهای عراقی در هر دقیقه از ما به عنوان عوارض 

700 تومان پول را دریافت می کنند.
مرز خسروی  نمی کنم  فکر  حســن قشــقاوی: 

بازگشایی شود
رئیس کمیته سیاســی و کنســولی ســتاد اربعین گفت: 
مســئوالن ایرانی تالش بســیار زیادی برای بازگشــایی مرز 
خسروی انجام داده اند. اما با توجه به مدت باقی مانده تا اربعین 

فکر نمی کنم این مرز باز شود.
حسن قشقاوی به مشکالت مرز خسروی و عدم بازگشایی 
آن تاکنون  اشــاره کرد و گفت: مرز خســروی یکی از بهترین 
مرزهای کشــور است که بهترین زیرســاخت ها چه در قصر 

شیرین و چه در خود مرز در این منطقه وجود دارد.
وی با  اشــاره به اینکه فشار افکار عمومی برای بازگشایی 

این مرز زیاد اســت ابراز داشت: عدم بازگشایی این مرز باعث 
کســادی بازار شــده و افرادی که در این مرز سرمایه گذاری 
کرده اند خواستار بازگشایی هرچه زودتر این مرز هستند و ما 

نیز هر لحظه منتظر بازگشایی این مرز هستیم.
رئیس کمیتــه سیاســی و کنســولی ســتاد اربعین در 
ادامه عنوان کرد: اجازه بازگشــایی مرز مســتقیماً در دستان 
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق است و حتی اگر زیرمجموعه ها 
هم خواستار بازگشایی مرز باشــند وی باید مستقیماً دستور 

بازگشایی را صادر کند.
وی عمده ترین دلیل مالحظات نخست وزیر عراق در عدم 
بازگشایی مرز را امنیتی دانست و افزود: مرز خسروی به استان 
دیاله منتهی می شود و این استان در گذشته مقر منافقین بود 

و در حال حاضر هم محلی برای پناه بردن داعش است.
قشقاوی ادامه داد: دولت عراق عالقه ندارد که با بازگشایی 
مرز حتی با حادثه ای کوچک، امنیت و شکوه اربعین با مشکل 

مواجه شود.
تردد ۱/8 میلیون زائر از مرزهای سه گانه کشور

فرمانده نیروی انتظامی کشــور دیــروز در بازدید از مرز 
مهران اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و ۸00 هزار نفر موفق 

به حضور در راهپیمایی اربعین شده اند.
سرتیپ حسین اشــتری گفت: بیش از 50 درصد زائران 
از مــرز مهران تردد کرده انــد و تراکم خودروها در مرز مهران 

چشمگیر است.
وی افزود: تمهیدات الزم برای بازگشــت زائران اندیشیده 
شده است، تراکم بازگشت در روزهای آینده زیاد است و زائران 
برای آنکه به مشکل برنخورند بهتر است برنامه ریزی الزم برای 

بازگشت داشته باشند.
فرمانــده نیروی انتظامی افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون 
حدود 200 هزار زائر از اتباع سایر کشورها از مرز تعیین شده 
وارد عراق شده اند. وی گفت: اتباع سایر کشورها برای عزیمت 
به مراســم اربعین حســینی باید از مرز شلمچه تردد کنند و 
تنها اتباع روســیه و ترکیه می توانند از مرز مهران وارد عراق 
شوند. اشــتری گفت: تاکنون 50 درصد فرآیند اعزام به پایان 
رسیده اســت و 11 هزار نیرو بر روند تردد زائران در مرزهای 
سه گانه نظارت و کنترل می کنند که بیش از 60 درصد نیروها 
در مهران مستقر هستند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین نیز 
گفت: تاکنون بیــش از 2 میلیون و 230 هــزار فقره روادید 
برای عزیمت زائران اربعین حسینی به کشور عراق صادر شده 
است. شهریار حیدری افزود: تاکنون 31 هزار نفر از افراد فاقد 
گذرنامه و روادید بازگشــت داده شده اند. وی گفت: هیچ گونه 
امکانی برای صدور روادید در مرزهای کشور وجود ندارد و افراد 
فاقد گذرنامه و روادید می توانند به کنسولگری موقت در ایالم 

و کرمانشاه مراجعه کنند.
پایش تصویری نوار مرزی توسط پهپادهای هواناجا

فرمانده هواناجا گفت: با استفاده از ۸ فروند پهپاد، پایش 
تصویری کلیه نوار مرزی مرز مهران همراه با گشت های هوایی 

با بالگرد انجام می شود.
سرتیپ خلبان حســین علی مستاجران اظهار داشت: در 
مرز مهران 7 فروند بالگرد،۸ فروند پهپاد و یک فروند هواپیما 
اســتقرار یافته و در جهت تامین امنیــت زائران در طول نوار 

مرزی و مسیرهای منتهی به شهر مهران فعالیت دارد.
این مقام انتظامی با  اشاره به21 سورتی پرواز و 41 ساعت 
گشت هوایی توسط بالگردهای هواناجا در مرز مهران،تصریح 
کرد: در کنار گشــت های هوایی با استفاده از ۸ فروند پهپاد، 
پایش تصویری نوار مرزی و مســیر راهپیمایی زائران تا سالن 

پایانه را انجام می دهیم.
مســئول کمیته هوایی قرارگاه اربعیــن ناجا تاکید کرد: 
تمامی گشت های هوایی و پایش تصویری نوار مرزی و مسیر 
پیاده روی زائران، در راستای افزایش امنیت و احساس امنیت 

زوار است.
ورود بیش از ۴8 هزار زائر پاکستانی به ایران

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای سیســتان و 
بلوچســتان گفت: افزون بر 4۸ هزار و 500 زائر پاکســتانی 
عتبات عالیات از 24 شهریور امســال تاکنون از طریق پایانه 
مرزی میرجاوه این استان وارد خاک جمهوری اسالمی ایران 

شدند.
علی خانقائی اظهار داشــت: ورود این زائران پاکستانی به 
خاک ایران اسالمی در این مدت با اتوبوس و پای پیاده انجام 
شده است. وی افزود: حجم ترددهای مرزی در چند روز مانده 

به اربعین به شدت افزایش یافته است به طوری که روز شنبه 
افزون بر 6 هزار زائر از طریق مرز میرجاوه وارد ایران شدند.

وی بیان کرد: ســال گذشته 42 هزار زائر پاکستانی برای 
شــرکت در مراسم محرم و اربعین از طریق مرز میرجاوه وارد 
خاک ایران شــدند که امســال پیش بینی می شــود این آمار 
افزایش یابد. وی تاکید کرد: امکانات الزم برای استراحت این 

زائران در پایانه مرزی میرجاوه پیش بینی شده است.
گذر 50 هزار زائر خارجی از مرز شلمچه 

فرماندار خرمشــهر گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون 50 
هزار تبعه خارجی از طریق مرز شلمچه برای شرکت در مراسم 
اربعین حسینی از پایانه مرزی شلمچه به کشورعراق عزیمت 

کرده اند.
ولی اهلل حیاتی گفت: برای تسهیل در تردد اتباع خارجی 
مسیر گذر و عبور آنها در این پایانه از مسیر عبور زائران ایرانی 
تا پایانه عراقی کامال جدا ســازی شده تا امور مربوط به تردد 

آنها تسهیل و تسریع شود.
وی اظهــار کرد: مــرز بین المللی شــلمچه تنها گذرگاه 
ایران برای عبور اتباع خارجی به کشــور عراق جهت شرکت 
در مراســم اربعین حسینی می باشد و همه روزه شاهد حضور 
اتباع کشورهای روسیه، پاکستان، هند، افغانستان، آذربایجان و 

لبنان در این مرز هستیم.
حیاتی گفت:با نزدیک شــدن به اربعین تعداد زائرانی که 
به مقصد کربالی معلی در حرکت هســتند نسبت به روزهای 
گذشــته افزایش یافته اســت و هم اکنون شاهد حضور تعداد 

بیشتری از زائران در شلمچه هستیم.
حیاتی گفت: تاکنون 450 هزار زائر ایرانی نیز برای ســفر 

به کربالی معلی از مرز شلمچه خارج شده اند.
معاون اســتاندار وفرماندار ویژه خرمشــهر از استقرار 40 

گیت در پایانه مرزی شلمچه خبر داد.
درگذشت بانوی دزفولی در مرز چذابه 

یک بانوی 55 ســاله اهل دزفول هنگام خدمت به زائران 

اربعین حسینی در مرز چذابه درگذشت.
 این بانوی بسیجی که از خادمان حرم حضرت محمدبن 
موسی الکاظم سبزقبا )ع( بود پس از حمله قلبی به بیمارستان 
شهید چمران بستان منتقل شد اما تالش صورت گرفته برای 

نجات جان وی موثر واقع نشد.
حادثه رانندگی زائران اربعین درکرمانشاه

رئیس پلیس راه اســتان کرمانشــاه گفت: خواب آلودگی 
راننده و خروج از جاده خودرو ســمند باعث وقوع یک حادثه 
رانندگی برای زائران اربعین در اســتان شــد و 2 کشــته و 

2مصدوم به جا گذاشت.
ســرهنگ »محمد حیدری« گفت: این حادثه ســاعت 2 

صبح دیروز در محور کرمانشاه به صحنه رخ داد.
وی بــا بیــان اینکــه این حادثــه به دلیل خســتگی و 
خواب آلودگی راننده رخ داده اســت، گفت: این افراد از زائران 
اربعین حسینی بودند که در اثر واژگونی خودروی سمند دچار 
حادثه شده و مجروحان توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان 

طالقانی کرمانشاه برای مداوا منتقل شدند.
همچنین 5 نفر از پرستاران خانم اعزامی از بیمارستان های 
شهرســتان نهاونــد 11 آبان مــاه جاری هنــگام عزیمت از 
بیمارســتان شهید چمران شهر سوسنگرد به مرز چذابه دچار 
حادثه رانندگی شــدند که 3 نفر از آنها روز شنبه با یک فروند 
بالگرد برای ادامه درمان به بیمارســتان بعثت همدان منتقل 

شدند.
گزارش دیگری حاکی است دیروز در محور ایالم - مهران 
حوالی شــهر صالح آباد یک دســتگاه خودرو پژو آردی با یک 
دســتگاه پژو پارس برخورد کرد که در ایــن حادثه 4 نفر از 
سرنشــینان دو وســیله نقلیه که اهل همدان و تهران و زائر 
اربعین بودند مجروح شدند. انحراف به چپ خودرو آردی علت 

این حادثه اعالم شد.
حضور یک هزار دانش آموز 

در اولین موکب دانش آموزی کربا
دبیرکل اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان گفت: 
امســال یک هزار دانش آموز از اســتان های سراســر کشور با 
شــرکت در پیاده روی بزرگ اربعیــن در موکب دانش آموزی 

انصارالمهدی در شهر کربال حضور خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان، حامد عالمتی درخصوص اولین موکب 
دانش آموزی اربعین حســینی، اظهار داشت: ما طی پنج سال 
گذشته کاروان پیاده روی »درمسیربهشت« را برگزار کردیم اما 
در رویکرد جدید برخالف سال های گذشته، کاروان در مسیر 
بهشــت متمرکز نخواهد بود بلکه به استان ها تفویض اختیار 
شــده و تمرکز در کربال در قالب موکب انصارالمهدی خواهد 
بود که پذیرای زائران امام حســین)ع( هستیم؛ به این صورت 
که هر استان در قالب کاروان در مسیر بهشت دانش آموزان را 
به کربالی معلی مــی آورد و میعادگاه همه کاروان ها در کربال 

خواهد بود.
عالمتی درخصــوص زمان حرکت کاروان های اســتانی 
گفت: حرکت کاروان ها از روز 13 آبان آغاز شــده و پیاده روی 
بین دو حرم هم از روز دوشــنبه )امروز( آغاز می شــود. از روز 
ســه شــنبه موکب ما در نزدیک حرم سیدالشهدا در خیابان 
باب القبلــه پذیرای گروه هــای دانش آموزی خواهــد بود. ما 
صبحانه، ناهار،شام و بیتوته در خدمت میهمانان خواهیم بود 
و از روز سه شــنبه تا پایان روز جمعه با برنامه های هیئت های 
انصارالمهدی شامل سخنرانی ، مداحی و سینه زنی در خدمت 

دانش آموزان هستیم.
وی با  اشــاره به اینکه عالوه بر موکب دانش آموزان ایرانی 
موکب دیگری بــه پذیرایی از دانش آموزان خارجی اختصاص 
یافته است، افزود: از کشورهای لبنان،سوریه، گرجستان، ترکیه 

و آذربایجان در این موکب شرکت خواهند کرد.
دبیــرکل اتحادیــه انجمن هــای اســالمی دانش آموزان 
درخصوص افراد مجاز به شرکت در این موکب گفت: همه اعضا 
و مربیان اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان می توانند 
رایگان از خدمات ما اســتفاده کنند و هزینه ها همگی از محل 

مشارکت های مردمی و کمک خیرین تامین می شود.
عالمتــی اظهــار داشــت: به دلیــل پایین بودن ســن 
دانش آموزان شــرکت کننده در پیاده روی اربعین به آنها اجازه 
داده شده است به همراه یکی از بستگان درجه اول یعنی پدر 

و برادر خود در موکب حضور داشته باشند.


