
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقالب: عاشورا یک مانور تاریخی سیاسی است که ملت 
ما زنده نگه داشته است.

پای درس علی)ع(

قدرت وسیله ای برای احقاق حق و دفع باطل
عبدالله بن عباس می گوید: در منطقه »ذی قار« در گذرگاه جنگ برصه، 
رشفیاب محرض امیرمومنان)ع( شدم. دیدم حرضت نعلین خود را وصله 
می زند. در این حال رو به من کرد و گفت: این نعلین چقدر ارزش دارد؟ 
در پاسخ گفتم: قیمتی ندارد. علی)ع( فرمود: به خدا قسم این نعلین کهنه 
در نظر من ارزشمندتر از حکومت بر شامست، مگر آنکه بتوانم حقی را 

برپا دارم یا جلوی باطلی را بگیرم؟   
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اخبار ادبی و هنری
تضاد بین مدیران سینمایی دولت درباره سریال »هنجارشکن«

حیدریان و داروغه زاده: سریال مفید است!
پارسایی: این سریال تا اعمال اصالحات توقیف است!

چند روز قبل، مدیران سازمان ســینمایی در اظهار نظری از سر غفلت، به 
دفاع از یک سریال هنجارشکن در شبکه نمایش خانگی پرداختند، اما خیلی زود 

حرف خود را پس گرفتند و سریال مذکور را توقیف کردند!
ولنگاری و دادن فضای کار به جریان های کاسب کار و ضدفرهنگ در شبکه 
نمایش خانگی به جایی رســید که یکی از ســریال های اخیر این شبکه، به طور 
آشــکار به طرح مســائل غیراخالقی می پرداخت. با انتقادات زیادی که از سوی 
کارشناســان و رسانه ها به این سریال شد، برخی از مسئوالن سازمان سینمایی 
به دفــاع از آن پرداختند. به طوری که محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان 
ســینمایی، در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: »موضوع این ســریال هم 
یکی از آســیب های اجتماعی اســت که جوان های ما را تهدید می کند؛ البته با 
نشان دادن یک امر غلط بنا نیست آن را  اشاعه دهیم و پرداختن به یک آسیب 
اجتماعی در یک ســریال الزاما به معنای  اشاعه آن نیست، طرح موضوع است.« 
همچنین ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز 
گفته بود: »بیننده باید با بردباري در انتظار قسمت هاي بعدي مجموعه باشد تا 
فرجام و عاقبت سوء رفتار شخصیت ها و یا اصالح و انابه آنها را در پرتو ارشادات 
و دلسوزي هاي خیرخواهانه شــخصیت هاي مصلح داستاني نظاره گر باشد.«)!( 
اظهارات حیدریان و داروغه زاده به معنی تأیید محتوای این ســریال از ســوی 
آنهاســت و اینکه این دو مدیر سینمایی، سریال مذکور را برای همه تماشاگران 

مفید دانسته اند.
اما مدیران ســازمان ســینمایی دولت گویا چندان نظــر یکدیگر را قبول 
ندارند. چرا که با وجود حمایت های صریح و قاطع و مطلق دو مدیر ارشــد این 
ســازمان، مدیر شــبکه نمایش خانگی، حکم توقیف این ســریال را صادر کرد! 
حسین پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی روز گذشته اعالم کرد: »تا اعمال 
اصالحات الزم برای پیشگیری از سوءتعبیر در مخاطبان و اقشار مختلف جامعه 

به این سریال اجازه نشر داده نخواهد شد.«
این اتفاق نشــان دهنده آن اســت که یا پارسایی نظر دو مدیر ارشد خود را 
قبول ندارد و یا اینکه دو مدیری که قبال به طور قاطع به حمایت از این ســریال 
پرداخته بودند، بدون تماشای آن حکم صادر کرده بودند و یا شاید هم این سریال 
را دیده و برخالف سایر کارشناسان و رسانه ها، محتوای سریال را نفهمیده بودند!
بایکوت تشییع سعید کنگرانی توسط سینماگران

مراسم تشییع پیکر مرحوم ســعید کنگرانی با حضور حداقلی سینماگران 
برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر سعید کنگرانی، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون دیروز 
دوشنبه 26 شــهریور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار شد. اما نکته 
قابل تأمل، جمعیت اندک و حضور کمرنگ اهالی سینما در این مراسم بود. حتی 
برخی منابع خبری گزارش دادند که مدیران خانه سینما در مراسم تشییع پیکر 
کنگرانی حضور نداشتند. این درحالی است که معموال خانه سینما اگر در دوران 
حیات برای هنرمندان سینما کاری نمی کند، حداقل برنامه هایی را برای تشییع و 
ترحیم آنها تدارک می بیند، اما گویا همین را هم از سعید کنگرانی دریغ داشتند. 
ســعید کنگرانی در دوران حیات خود بایکوت شده بود. برخی مدعی شدند 
که وی ممنوع از کار اســت، اما در واقع خود سینماگران به وی کاری نمی دادند 
که بایکوت وی از سوی بدنه ســینماگران در مراسم تشییع وی نیز خودنمایی 
کرد. یکی از دالیل کم توجهی بسیاری از سینماگران به کنگرانی، افشاگری های 
وی علیه ســینمای دوران طاغوت و آســیب هایی بود که سینمای آن دوران به 

امثال کنگرانی زده بود.
رسانه هالیوودی اذعان کرد

 نماینده ایران در اسکار انتخاب بدی بود!
مدیران ســینمایی باز هم فرصت معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار را 

از دست دادند.
هر چند که مراسم اسکار به یک شب اهدای جوایز محدود است و فیلمی به 
نمایش در نمی آید، اما آثار معرفی شده عالوه بر نمایش برای صدها نفر از اعضای 
آکادمی اســکار، موج تبلیغاتی را هم ایجاد می کنند. به طوری که همین امسال، 
معرفی فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« به اســکار، واکنش رسانه های خارجی را 
در پی داشــت و این رسانه ها درباره این فیلم، مطالبی را منتشر کردند. اما جای 
ســؤال است که چرا مسئوالن سینمایی ما چنین شرایطی را برای فیلمی فراهم 
کردند که تصویری زشــت و تحریف شده از کشورمان نمایش می دهد و چرا با 
یک سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح، کاری نکردند تا فیلمی در قواره و شأن 

نام ایران، امکان خودنمایی یابد؟
یکی از رســانه هایی که مطلبی را درباره این فیلم منتشــر کرده و زودتر از 
مسئوالن ســینمای ما به عدم تناسب آن برای اسکار پی برده، هالیوود ریپورتر 
است که نوشته »مخاطب غربی با رسومات و فرهنگ محلی فیلم مشکل خواهد 

داشت.«
اســتدالل مدیران و اعضای شورای انتخاب فیلم برای اسکار در بنیاد فارابی 
این است که باید فیلمی معرفی شود که شانس بیشتری برای موفقیت در اسکار 
دارد و به این بهانه، هر ســال آثاری معرفی می شوند که فقط خوراک تبلیغاتی 

علیه ایران را در فضای رسانه ای غرب بیشتر می کنند!

صفحه 3
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱3۹۷

۸ محرم ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۵

سید محمد سعید مدنی  
ماه محرم چند روزی است که از راه رسیده است. این روزها، هر جای ایران 
اســالمی که قدم می گذاری، رنگ و عطر عاشــورا را لمس و استشمام می کنی 
و نمادها، نشــانه ها و شــعارهای محرم و عزاداری ساالر شــهیدان را می بینی و 

می شنوی ...
... و این داســتانی است که سال ها و قرن هاست که حداقل در این سرزمین 
تکرار می شــود. و این دقیقا همان چیزی اســت که بــزرگان دین، خیرخواهان 
بشــریت و اهالی فضیلت و سردمدار و سرآمد همه آنها، ائمه اطهار)ع( و باالخره 
شــخص رسول اکرم)ص( از شیعیان خود و حتی آنها که دین ندارند، اما آزاده و 
»مرد« هستند، خواســته اند و به آنها توصیه و سفارش کرده اند »عاشورا را زنده 
نگه دارید«، »هدف قیام حسینی)ع( را از یاد نبرید«، »در رثای مظلومیت و غربت 
حســین اشک بریزید و اشک ها را ســرازیر کنید« و ... کاری کنید که »هر روز 

عاشورا و هر زمین کربال« باشد... 
... و این همان چیزی اســت که به مثابه خار در چشــم دشــمنان اسالم و 
بشــریت و همچنین بدخواهان عزت و اســتقالل این ســرزمین عاشورایی، فرو 
رفته اســت. اینان هم قرن هاســت، درســت از همان روزی که جسم بی جان و 
ســر حســین)ع( در گودال کربال افتاد... تا به امروز، با همه وجود و توان، تالش 
می کنند اوال عاشــورا و امام حســین)ع( را از یادها ببرند و از حافظه تاریخ محو 
کنند و ... تا درواقع اسالم راستین را برای همیشه از دست مردم بگیرند و ... ثانیا 
اگر نمی توانند - که نتوانسته و نمی توانند - حداقل کاری کنند که به تعبیر استاد 
شــهید مطهری »هدف امام حسین را شهید کنند«، به این معنا که حسین)ع( 
باشد، اما فقط اسم حســین و صدای »حسین حسین« به گوش برسد، اما پیام 
و مرام و مکتب حســین)ع( نباشد، عاشورا باشد، اما فقط صورت و ظاهر آن، نه 

سیرت و معنای آن!...
با همه اینها، با همه ترفندها و سرمایه گذاری ها و سنگ اندازی ها و مانع تراشی  
و حتی جنایــات فجیعی که از دوران بنی امیه و بنی عبــاس و ... تا امروز، برای 
جلوگیری از برپایی مراسم عاشــورا و حفظ هدف و محتوی و جهت گیری قیام 
حسین بن علی)ع( انجام شده، شــیعیان و دوستداران ساالر شهیدان، با تحمل 
رنج ها و سختی ها و محرومیت ها و شکنجه ها و اسارت ها و مصیبت ها و ... عاشورا 
را، هر سال پرشورتر و مهیج تر از گذشته، برگزار کرده و می کنند و ... تا به امسال 
رسیده ایم... مراسم عاشــورای امسال آن طور که مشاهدات و مستندات غیرقابل 
انکار می گوید پرشــورتر و پرهیجان تر و باعظمت و شکوه  بیشتر و... ان شاءاهلل با 
آگاهی و معرفت بیشــتر، در حال برگزاری است... امسال سال خاصی است! همه 
می دانیم که چند ماهی اســت دشــمن با مکر و ترفند تازه ای به میدان آمده، او 
با همدستی مستقیم و غیرمستقیم دنباله های داخلی و داعش های اقتصادی به 
ظاهر ایرانی که از ایرانی بودن فقط »شناســنامه« آن را دارند، جنگ اقتصادی 

تمام عیاری را علیه این ملک و ملت به راه انداخته است.
در این جنگ، دشمن ناجوانمرد و سلطه جو، سفره و معیشت مردم را هدف 
قرار داده و »نان« و »روان« مردم را نشــانه رفت است و ... و چون خوب و دقیق 
و عالمانه ریشه یابی شود، خواهیم دید که اینجا هم پای »عاشورا« در میان است. 
همه چیز از انقالبی عاشــورایی آغاز شد که ملت ایران به رهبری مردی از سالله 
و تبار حسین بن علی)ع( با شــعار »نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه« علیه 
قدرت های شــیطانی و غارتگر و رژیم دست نشانده و بازیچه دست آن قدرت ها، 
به پا کرد و ... دشــمن می داند که علت العلل رســوایی بزرگی که امروز در دنیا و 
نزد جهانیان با آن مواجه اســت و دلیل اصلی ضربات ســنگین و شکست های 

مفتضحانه ای که از این ملت خورده و می خورد، چیزی نیست جز »عاشورا«!
به قدرت های شــیطانی و در راس همه شیطان بزرگ، بارها ثابت شده است 
که »عاشورا« رمز و »حســین)ع(« امام و حجت و »شهادت« تاکتیک استقالل 
و آزادی و عزتمداری این سرزمین است. آنها دیدند که این ملت و مردم چگونه 
با تکیه بر فرهنگ عاشــورا با ســالح »مقاومت و شــهادت« و شعار »یاحسین 
فرماندهی«! هشت ســال، در برابر هجوم بی امان و ناجوانمردانه سپاه »احزاب« 
مردانه و سرفرازانه ایستادگی کرد و ... سرانجام اجازه نداد، حتی یک وجب خاک 
این سرزمین از مام میهن اسالمی جدا شود و ... عاشورا، رمز پایداری این ملک و 
مردم است و چه می گویم علت احیاء و تداوم اسالم ناب محمدی)ص( است و چه 
حکیمانه است این جمله ساده آن حکیم عاشورایی که: »این محرم و صفر است 

که اسالم را زنده نگاه داشته است«...
آری، دعوا، بر ســر عاشــورا اســت. و این اســت که این روزها، دشمنان و 
بدخواهان عزت و استقالل این ســرزمین گوش تیز کرده و چشم درانده و ... تا 
بعد از چند ماه توطئه و اذیت و بازی با روح و روان و معیشــت مردم، ببینند آیا  
عاشورای امســال، چگونه برگزار می شود؟! باور کنیم، تجربه و سوابق هم این را 
گواهی می کند که عاشورای امسال تحت سنجش و مطالعه خیلی از پژوهشکده ها 
و مراکز تحقیقاتی غرب که مستقیم یا غیرمستقیم برای سازمان های جاسوسی و 
جهنمی چون سیا و موساد و ... کار می کنند، قرار دارد، و میزان حضور و استقبال 
مردم را از عاشورای ۹۷ رصد و حتی مقدار و کمیت شور و هیجان و حال و هوای 

حسینی و عاشورایی ما را اندازه گیری می کنند...!
... آنچه اما در این چند روز که روزهای آغازین ماه عزاســت با چشــم ســر 
دیده ایم برپایی پرشــورتر و گرم تر و باشــکوه تر و ان شــاءاهلل بامعرفت تر مراسم 
عاشــورا و پاسداشت یاد حسین بن علی)ع(، حماســه بزرگ انسانی است ... این 
ملت حســینی)ع( و صاحب تشــخیص، بارهای بار و در مقاطع مختلف تاریخی 
ثابت کرده اند که هرگز از حسین)ع( و یاد و نام او و هدف بزرگ او که بیش از هر 
چیز احیای اسالم ناب، اسالم ظلم ستیز، اسالم عدالت گستر بود، جدا نمی شوند، 
عشق آتشین آنها به حسین)ع( و ایمان آنها به آرمان و راه او عمیق تر و محکم تر 
از آن است که با افزایش و کاهش ارز و التهاب بازار سکه و ... این گونه بازی های 
سخیف و دم دستی، سست و تضعیف گردد... آنها در طول تاریخ طوالنی خود به 
ویژه در این سال های پس از پیروزی انقالب دریافته اند، هرگاه و هر جا حسینی 
رفتار کرده اند، پیروز بوده و عزت و اســتقالل مملکت خود را تامین کرده اند... و 
این بار نیز با اقتدا به امام حســین)ع( و تکیه بر فرهنگ عاشــورا، توطئه جدید 
دشمن و چهره همدستان داخلی آنها را افشاء و ... به مسیر سرفرازانه و پرافتخار 

خود ادامه خواهند داد...!

عاشورای امسال، عاشورای دیگری است!

سرویس سیاسی-
در  ایران  مطبوعاتــی  فرهنگــی،  موسســه  مدیرعامل 
 حالــی این موسســه را یک موسســه خصوصــی خوانده و 
بر اساس این استدالل قانون منع به کارگیری بازنشستکان نسبت 
به این موسسه را زیر سؤال برده است که دولت در جلسه 18 بهمن 
 سال گذشته خود به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کمک 

5 میلیارد تومانی را به روزنامه ایران اختصاص داده بود!
»محمدتقی روغنی ها« در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته اســت : 
یکی از مشــکالتی که موسسه مطبوعاتی ایران دارد، این تصور عمومی 
است که »یک موسســه دولتی است«؛ در حالی که موسسه مطبوعاتی 
ایران، دولتی نیســت بلکه پیمانکار خبرگزاری جمهوری اسالمی برای 

انتشار روزنامه های زیر مجموعه آن هستیم.
وی درباره ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان و اینکه گفته 
می شــود وی نیز به اعتبار مدیریت بر یک روزنامه دولتی، مشمول این 
قانون می شــود و باید شاهد یک تغییر مدیریتی دیگر در حوزه رسانه ها 
باشیم، )با لبخند( گفت: متاسفانه این قانون، شامل ما نمی شود به همان 
دلیلی که عرض کردم که موسســه ما خصوصی است. ولی خیلی خوب 
می شد اگر این اتفاق می افتاد و من مدت هاست که می خواهم بروم ولی 
دوســتان، اجازه نمی دهند. به هر حال اجرای ایــن قانون در مورد ما، 

می توانست از مسئولیت های ما هم کم کند!
درباره اظهارات روغنی ها نکاتی را باید مورد توجه قرار داد، نخست 

آنکه ماهیت دولتی و یا خصوصی روزنامه ایران را قانون مشخص می کند، 
ماده 130 قانون محاسبات عمومي تصریح می کند : از تاریخ تصویب این 
قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتي با توجه به مواد 2و3و4 این قانون 
منحصرا به صورت وزارتخانه یا موسسه دولتي با شرکت هاي دولتي مجاز 
خواهد بود و کلیه موسسات و سایر دستگاه هاي دولتي که به صورت غیر 
وزارتخانه یا موسسه دولتي یا شرکت دولتي ایجاد شده و اداره مي شوند 
مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ســال از تاریخ اجراي این قانون )یعني 
از ســال 1366 به بعد( با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکي از 
ســه وضع حقوقي فوق تطبیق دهند. و اال با انقضاي این مهلت موسسه 
دولتي محسوب شده و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتي 

خواهد بود.
با توجه به ماده 130 قانون محاســبات عمومی موسســه فرهنگي 
مطبوعاتــي ایران که صد در صد ســرمایه آن متعلق به دولت از طریق 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي اســت یک دســتگاه اجرایي دولتي 
محسوب مي شود با توجه به ترکیب سهام تابع مقررات قانون محاسبات 
عمومي و ســایر مقررات حاکم بر موسسات دولتي است و سود و سهام 
آن درآمد عمومي کشــور محسوب مي شود و محل تمرکز و تجمع این 

درآمد عمومي خزانه داري کل کشور است. 
کمک 50 میلیارد ریالی دولت

 به روزنامه دولت یا موسسه خصوصی؟!
از این ماده قانونی گذشته اگر روزنامه ایران یک موسسه خصوصی 

محسوب می شــود تصویب کمک 5 میلیارد تومانی برای آن در جلسه 
هیئت دولت چه معنایی می تواند داشته باشد؟!

هیئت وزیران در جلسه 18 بهمن 13۹6 به پیشنهاد وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمي و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
)55( قانون محاســبات عمومي کشــور )مصوب 1366( تصویب کرد : 
» مبلــغ 50 میلیــارد ریال به صورت هزینــه اي از محل اعتبارات جزء 
)1( ردیف )510000( قانون بودجه ســال 13۹6 کل کشــور و تحت 
عنوان »هزینه هاي پیش بیني نشــده »کمک« به منظور تادیه بدهي ها 
و تعهدات سنواتي موسسه فرهنگي مطبوعاتي ایران در اختیار دستگاه 
 اجرایي ذیربــط قرار مي گیرد تا برابر قوانیــن و مقررات مربوط هزینه 

شود.«
طبیعی اســت که کمک و اختصاص بودجــه از طریق دولت و به 
پیشــنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی برای یک ارگان دولتی بوده 
و روغنی ها بایســتی خود را برای اجرای قانون و خاتمه فعالیت خود در 

روزنامه ایران آماده کند.
خصوصــی خواندن روزنامه ایران و دریافت کمک 5 میلیارد تومانی 
این جریده از دولت انسان را یاد خصلت شترمرغی برخی ها می اندازد، از 
آنها خواسته می شود بپرید می گویند شتریم و شتر نمی پرد و می گویند 
بار ببر می گویند مرغیم و مرغ هم بار نمی برد، روزنامه ایران اگر خصوصی 
است چرا بودجه دولتی دارد و اگر دولتی است چرا مدیران آن مشمول 

قانون کارمندان دولت نمی شوند؟!

اگر روزنامه ایران خصوصی است
چرا از دولت بودجه می گیرد؟!

دفاع  شــهدای  پیکرهــای 
مقدس و مدافع حرم در هفتمین 
روز محرم بر دســتان سوگواران 
ســیاه پوش حسینی در 9 استان 

کشور تشییع شدند. 
بــه گــزارش خبرنــگاران ما و 
با  خبرگزاری هــا، این شــهدا دیروز 
حضور گســترده گروه هــای مردمی 
و مســئوالن محلی در اســتان های 
رضوی،  خراســان  کرمان،  مازندران، 
آذربایجان شــرقی، کرمانشاه، قزوین، 

فارس و خوزستان تشییع شدند.
همچنیــن آیین های تشــییع و 
خاکسپاری پیکرهای 25 شهید عصر 
دیروز در شــهرهای اصفهان و مشهد 

برگزار شد.
** قزوین

پیکر مطهر »جمشید صیادی« از 
شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع 
مقدس صبح دیروز در آیینی باشکوه 
با حضور گســترده و پرشــور مردم و 
مسئوالن استان قزوین در شهر الوند 

تشییع و خاکسپاری شد.
** مازندران 

پیکر ۹ شهید اســتان مازندران، 
پــس از میزبانــی عاشــقانه مــردم 
ســوادکوه و بابل، دیروز مهمان مردم 

ساری شدند.
شــهدای جاوید االثر دفاع مقدس 
که با اســتقبال مردم شهر پل سفید و 
زیرآب از مسیر فیروزکوه وارد استان 
مازندران شــدند، شــامگاه یکشنبه 
طالیه داران شام غریبان مردم بابل در 

حسینیه سپاه این شهرستان بودند.
این الله های گمنــام دیروز وارد 
ساری شدند و با اســتقبال عزاداران 
حسینی و مسئوالن از میدان شهدای 
این شــهر تا گلزار شــهدای امامزاده 
یحیی )ع( تشییع و برای خاکسپاری 
به شــهرهای قائم شهر، شیرود، نکا و 

تنکابن انتقال یافتند.
** خوزستان

همزمان با هفتم ماه محرم مردم 
اهواز پیکرهای ۹شــهید گمنام تازه 
تفحص شــده دوران دفاع مقدس را 
بر روی دستان خود از مقابل حسینیه 
عاشــقان ثــاراهلل تا میدان شــهدا و 
فرمانداری این شهرســتان تشــییع 

کردند.
** کرمانشاه

پیکــر ۹ شــهید گمنــام دوران 
دفاع مقدس با حضور پرشــور مردم 
کرمانشاه و همچنین معاون سرپرست 
نهاد ریاســت جمهوری، اســتاندار و 
مسئوالن تشییع شدند و مردم مرزدار 
و شــهیدپرور این اســتان بار دیگر با 
آرمان های شــهدای انقــالب تجدید 

میثاق کردند. 
** فارس

مردم شــیراز در آســتانه تاسوعا 
و عاشورای حســینی از پیکر های ۹ 
شــهید گمنام دوران دفــاع مقدس 
اســتقبال کردند و در همراهی آنان 
تا حرم مطهر شــاهچراغ )ع( اشــک 

ریختند. 
این شــهدا در عملیات والفجر 8، 
کربالی 4، خیبر و رمضان سال 6۷ به 

فیض شهادت نایل آمدند. 
دو شهید در نظام آباد اقلید، یک 
شــهید تیپ33 المهــدی در جهرم، 

تشییع پیکرپاک شهدا  در 9 استان كشور 

یک شــهید در پادگان شهید نجفی 
الری در الرســتان، یک شــهید در 
صدا وســیمای مرکز فارس، دو شهید 
در فدامی داراب و دو شــهید نیز در 
معزآبــاد جابری شهرســتان خرامه 

خاک سپاری خواهند شد. 
** کرمان 

آییــن تشــییع و وداع با پیکر ۹ 
شهید گمنام و مدافع حرم در کرمان 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمان، فرماندهان نظامی 
و انتظامــی، مســئوالن، خانواده های 
شــهدا و مردم اســتان در حسینیه 

ثاراهلل برگزار شد.
دو شــهید گمنام در سپاه ثاراهلل 
کرمــان و دو شــهید دیگــر بــرای 
بهرمان رفسنجان و  به  خاکســپاری 
پیکر بقیه شــهدای گمنــام پس از 
تشــییع به تهران منتقل می شــوند، 
پیکر شــهید محمدنبی  همچنیــن 
محمدی از شهدای مدافع حرم تیپ 
فاطمیــون در گلزار شــهدای کرمان 

تدفین می شود.
** آذربایجان شرقی

مردم تبریــز نیز پیکرهای مطهر 
۹ شــهید گمنام تازه تفحص شــده 
دوران هشــت سال دفاع مقدس را بر 
روی دستان خود از مقابل مصلی امام 
خمینی)ره( تا میدان ســاعت تشییع 

کردند. 
**خراسان رضوی 

پیکرهای ۹ شــهید گمنام دفاع 
مقدس به همراه دو شهید مدافع حرم 

عصر دیروز در مشهد تشییع شدند.
آییــن وداع با شــهدای گمنام و 
مدافع حرم، با عنوان »شبی با شهدا« 
پس از اقامــه نماز مغرب و عشــا با 
حضور مردم و مسئوالن در حرم مطهر 

رضوی برگزارشد.
فاطمیون  لشــکر  شهیدان  پیکر 
پس از طــواف در بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( در قطعه شهدای مدافع حرم 
بهشت رضا مشــهد مقدس در جوار 
همرزمــان شهیدشــان آرام خواهند 
گرفت و شهدای گمنام نیز در مشهد 
و چند شهر خراسان رضوی به خاک 

سپرده خواهند شد.
** اصفهان

پیکرهای 14 شهید دفاع مقدس 
شامل پنج شهید تازه شناسایی شده 
و ۹ شهید گمنام عصر دیروز با حضور 
سوگواران حسینی و مسئوالن استان 

اصفهان تشییع شدند.
آیین تشــییع این شهیدان از سه 
راهی رهنان به سمت خیابان آتشگاه 
و ناحیه سپاه امام رضا)ع( انجام شد. 

پنج شهید تازه شناسایی شده که 
از شهرهای اصفهان، نجف آباد، شهرضا 
و فالورجان هستند پس از تشییع در 
مرکز استان در شهرهای خود تشییع 

و خاکسپاری شدند.
تازه شناســایی شده  شــهیدان 
اکبر صیــادی از اصفهان در عملیات 
از فالورجان  قاسمی  رمضان، حسین 
در عملیات محرم، مهدی شریعتی از 
نجف آباد در عملیات رمضان، غالمرضا 
مهدیه از نجف آباد در منطقه عملیاتی 
فاو و نبی اهلل محســنی از شهرضا در 

عملیات محرم پنج هستند. 

همچنیــن همزمان بــا هفتمین 
روز عزای ســید و ساالر شهیدان امام 
حسین)ع( مراسم تشییع پیکر مطهر 
شهید »رحیم رجبی نارکی« از شهدای 
 تازه تفحص شــده در پیشــوا برگزار 

شد. 
در ایــن مراســم که بــا حضور 
جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان، 
ایثارگران و جمع کثیری از مردم دیار 

15 خــرداد همراه بــود پیکر مطهر 
این شــهید واالمقام از میــدان امام 
خمینی)ره( تا آستان مقدس حضرت 
الکاظم)ع( بر روی  جعفربن موســی 
دستان مردم والیت مدار و شهیدپرور 
شهرســتان پیشوا تشییع و سپس در 
گلزار شــهدای این امامزاده به خاک 

سپرده شد.
شــهید رحیم رجبی نارکی برادر 

شهید نصراهلل رجبی نارکی متولد 20 
شــهریورماه 1340 است که در سال 
1361 در عملیات رمضان و در سن  

21  سالگی به شهادت رسید.
همچنین روز یکشنبه پیکر مطهر 
جانباز شــهید میر سالمت گنجی در 
شهرســتان اسالمشهر تشــییع و در 
جوار شهدای این شهرستان به خاک 

سپرده شد.
شــهید گنجــی از رزمنــدگان 

دفاع مقدس بود که در ســال 1326 
خورشیدی چشم به جهان گشود و با 
آغاز جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی 

به جبهه های دفاع اعزام شد.
شهید گنجی در خرداد سال 65 
در عملیات کربالی هشت در منطقه 
فاو قطع نخاع شــد و پس از 32 سال 
تحمل درد و رنج در سن ۷1 سالگی 

دعوت حق را لبیک گفت.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در کشــور دوهزار و 300 مورد وام برای 
مسکن محرومان تصویب شد که بیش از هزار و 900 مورد وام پرداخت شد و 

900 مورد آن نیز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرســتان ســاری، بیش از هزار سند ملکی با 
حضور ســعیدی کیا رئیس  بنیاد مستضعفان کشور و استاندار مازندران در جام  خانه 

شهرستان میاندرود اهدا شد.
این اهدای ســند در ادامه اجرای طرح بزرگ و ملــی محرومیت زدایی در قالب 
اهدای اســناد واگذاری امالک به مردم مناطق کم برخوردار کشور به عنوان پشتوانه 

اقتصادی تحویل شده است.
این واگــذاری در زمینه منویات مقام معظم رهبری و اجرای طرح بزرگ و ملی 
محرومیت زدایی واگذاری امالک به مردم مناطق کم برخوردار کشور صورت گرفت که 

در »جام خانه شهرستان میاندرود« بیش از یک هزار سند تقدیم شده است.
در  آییــن اهدای اســناد واگذاری امالک کــه با حضور محمد ســعیدی کیا؛ 
رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از معاونان، نمایندگان، ولی فقیه در مناطق مذکور، 
استاندار مازندران و مدیران استانی برگزار شد به نیت 14 معصوم)ع(، تعداد 14 سند 

به  صورت نمادین به مردم اهدا شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان درباره این سند با بیان اینکه این اسناد زماندار 
بوده و تاکنون دوبار مورد تمدید قرار گرفته است، اضافه کرد: فرصت زیادی تا پایان 

مدت زمانش باقی نمانده است.
سعیدی کیا اظهار کرد: با عملکرد بسیار خوبی که دیده شد امسال سقف وام 20 
میلیــارد تومانی به 25 میلیارد تومان تبدیــل کردیم و  10 میلیارد تومان هم برای 
پرورش ماهیان خاویاری اســتان در نظر گرفتیم که اگر این مبلغ جذب شــود قول 

می دهیم 10 میلیارد تومان دیگر به این مبالغ اضافه کنیم.

تصویب وام 
برای مسکن محرومان در کشور

به دنبال انتشار برخی شــایعات پیرامون مسئولیت آیت اهلل جنتی در 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، دفتــر رئیس مجلس خبرگان رهبری 

اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش فارس، دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری در این اطالعیه اعالم کرد: 
با عنایت به اینکه ریاســت ســتاد امر به معروف و نهی از منکر با یکی از ائمه جمعه 
است، حضرت آیت اهلل جنتی مطابق با قانون همزمان با استعفا از امامت جمعه تهران 
از ریاســت این ستاد نیز اســتعفا دادند و جایگزین ایشان نیز تعیین و منصوب شده 

است.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: از رســانه های محترم انتظار می رود پیش از 

انتشار اخبار و گزارش های خود از صحت آنها مطمئن شوند.

دفتر رئیس  مجلس خبرگان:
آیت اهلل جنتی از ریاست ستاد امر به معروف نیز 

استعفا داده  است

با حضور رهبر انقالب، 
عموم مردم 

و جمعی از مسئوالن

دومین شب مراسم 
عزاداری حضرت

 اباعبداهلل 
الحسین)ع( 
در حسینیه

 امام خمینی)ره(
 برگزار شد

دومین شب مراسم عزاداری 
حضرت سیدالشهدا)علیه السالم( 
در حسینیه امام خمینی)رحمه اهلل 
علیه( با حضور هــزاران نفر از 
مردم عزادار، جمعی از مسئوالن 
کشــور و رهبر انقالب اسالمی 

برگزار شد.
این مراسم با مرثیه سرائی 
آقای حاج ماشاء اهلل عابدی آغاز 
شد و در ادامه، حجت االسالم 
والمسلمین ناصر رفیعی و آقای 
حســین سازور به سخنرانی و 

مداحی پرداختند.


