
اخبار كشور

یک فیلم ضدایرانی دیگر پروانه نمایش گرفت!
مهناز محمدی در گفت و گویی با رادیو فردا )وابســته به ســازمان سیا( 
اعالم کرد فیلم جدیدش به نام »مادر- پســر« از ســازمان سینمایی وزارت 
ارشــاد، هم مجوز ساخت دریافت داشــته بود و هم پروانه نمایش دریافت 

داشته است. 
مهنــاز محمدی که به دلیل فعالیت های ضدانقالبی در فتنه 88 به پنج 
ســال زندان محکوم شــد، پس از آزادی از زندان، به تحریک و تشــویق و 
تهیه کنندگی محمد رسول اف )که خود به دلیل فعالیت های ضدانقالبی دو بار 
در دادگاه انقالب محکوم شده بود( و با فیلمنامه ای از او، فیلم »مادر- پسر« 
را ســاخت، در حالی که پیش از آن هیچ تجربه ای در ساخت فیلم های بلند 
داستانی نداشت. فیلم یادشــده علی رغم ضعف ساختاری به جشنواره های 
خارجی فرســتاده شد و در برخی از جشــنواره های درجه دو و سه اروپایی، 

به نمایش درآمد. 
فیلم »مادر- پســر« مثل ســایر آثار رســول اف عالوه  بر ساختار بسیار 
ضعیف، برای اینکه در جشنواره های خارجی مورد توجه قرار بگیرد، تصویری 
سیاه و کدر و جعلی از جامعه ایرانی و موقعیت زنان در این جامعه به تصویر 

کشیده و مردان ایرانی را ظالم و ستمکار نشان داده بود. 
محمــدی در گفت و گویش با رادیوی ســازمان ســیا، ضمن توهین به 
ســینماگران ایرانی که اغلب آنها را وصل به »شیر نفت و رانت« خوانده بود، 
تنها خودش و یکی دو نفر دیگر را مستقل از این فضای آلوده به شمار آورد. 
وی در پایان این گفت و گوی فرمایشــی، پروانه نمایش وزارت ارشاد را فاقد 

ارزش دانست و آن را به خواست نیروهای مسلح کشور منوط کرد. 
قاعدتا اداره ای یا دایره و یا معاونتی در ســازمان سینمایی وزارت ارشاد 
بایســتی وجود داشته باشــد که برای فیلم ها پروانه نمایش صادر می کند و 
شگفت آنجاست که چگونه برای چنین اثر ضدایرانی و سیاه و چرک از دو نفر 
با سابقه محکومیت امنیتی که هر دو در مصاحبه هایشان با رسانه های وابسته 
به سرویس های امنیتی و جاسوسی غرب، ایران و مردم ایران و هنرمندان و 
سینماگران ایرانی را مورد اهانت و هتاکی قرار داده اند، مجوز ساخت و پروانه 

نمایش صادر می کند؟!
چندی پیش گروهی از ســینماگران در بیانیه ای خواستار حذف پروانه 
فیلمســازی از پروسه ساخت فیلم شــدند. حاال با این انفعال و فشل بودن 
شوراهای به اصطالح صدور مجوز ســاخت و نمایش، آیا اساساً دلیلی برای 
بقــا یا انحالل چنین نهادهایی که بود و نبودشــان با صفر تفاوتی ندارد، به 

چشم می خورد؟!!
نکتــه قابل تأمــل اینکه همیــن فرد به عنــوان یکی از بــه اصطالح 
»افتخارآفرینان ســینمای ایران« در عرصه بین المللی در روز ملی سینما و 
از سوی جشنواره دولتی فیلم فجر و از کیسه ملت مورد تجلیل قرار گرفت. 
به راســتی این چه ظلمی  است که ملتی، هم باید مورد توهین و تحقیر این 
جماعت قرار بگیرند و هم به دلیل حضور مدیرانی بی مسئولیت در امانت داری 

بیت المال، هزینه تجلیل از آنها را بپردازند؟!
تازه ترین آمار از قهر سینما با مردم

 از زبان وزیر ارشاد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باز هم آمار ناامیدکننده ای از مراجعه مردم 
به ســینما داد؛ آماری که از عمق فاجعه دوری و قهر اکثریت مردم ایران با 

سینما حکایت دارد.
ســید عباس صالحی در سی وششــمین اجالس عمومی شورای عالی 
اســتان ها سخنرانی کرد و در بخشــی از صحبت هایش گفت: »باید پرسید 
جامعه ایرانی ســطح مصرف فرهنگی اش از لحاظ کمی  و کیفی چقدر است. 
در این حوزه پیمایش های زیادی انجام داده ایم. در یکی از پیمایش ها متوجه 
شــدیم که در حوزه کتاب مصرف فرهنگی ما هفته ای 1/5 ساعت است. در 
حوزه نشریات و مجالت حدود ۲8 درصد جامعه پیمایش گفته اند روزنامه یا 
مجله می خوانند. از بین این ۲8 درصد هم میزان مطالعه نیم ساعت در هفته 
بوده است. این در حالی است که ۷۷ درصد جامعه هدف سینما نمی رفته اند. 
از ۲۳ درصدی که به ســینما هم می رفته اند ۲۷ درصد تنها سالی یک بار به 

سینما می رفته اند.«
گفتنی است، کاهش شدید مراجعه مردم ایران به سینما از سال ۷6 و با 
اعمال سیاست های دولت موسوم به اصالحات آغاز شد؛ از آن زمان، در واقع 
این مردم نبودند که با سینما قهر کردند بلکه این سینما بود که با رفتن سراغ 
سوژه های نازل و بی ارتباط با متن مردم، تولید انبوه آثار سخیف و بی مایه و 
هدف گرفتن جشــنواره های خارجی به جای مخاطب داخلی، ارتباط خود را 

با مردم قطع کرد.
سانسور پرسش درباره هلوکاست 

در فیس بوک
در تازه ترین اقدام مبنی بر سانســور در شبکه فیس بوک، هرگونه سؤال 
درباره هلوکاست در این شبکه ممنوع اعالم شد. »مارک زاکر برگ« موسس 
و مدیر فیســبوک به عنوان دلیل این اقدام گفت که »انکار هلوکاست نه یک 

مبحث تاریخی بلکه نوعی از تبلیغات ضدیهودی است«.
در ســتایش از اقدام فوق، محافل صهیونیســتی مانند وزارت خارجه 
اسرائیل و همچنین یکی از مدیران کمیته ای موسوم به »آشویتس« بیانیه 
صادر کرده و خواســتار سانسور ســایر مطالب ضدصهیونیستی در شبکه 

فیس بوک شدند. 
این درحالی اســت که بر اساس مســتندات تاریخی، پدیده ای به نام 
»هلوکاســت یهودیــان در طی جنگ جهانی دوم« اساســاً اعتبار چندانی 
نداشته و روایت و ارقام و چگونگی آن دارای خدشه های فراوانی بوده تاحدی 
که حکایت رایج کانون های صهیونی در حد یک افسانه ســرایی تلقی شده 
اســت و حتی برخی مورخان و کارشناسان یهودی نیز به این جعلی بودن 

هلوکاست، اذعان داشته اند.
اما »بررســی تاریخی هلوکاســت« در فیس بوک که در اروپا و آمریکا 
نیز سال هاســت ممنوعیت دارد، در شرایطی به بهانه »تبلیغات ضدیهود« 
سانسور می شود که در همان اروپا توهین و اهانت به دیگر ادیان به خصوص 
دین اسالم و پیامبر گرامی اش، نشانه آزادی خواهی و دموکراسی تلقی شده 

است! 
پیش از این نیز فیس بوک در خرداد ســال گذشــته، 51 حساب،۳6 
صفحه و هفت گروه اینترنتی را به بهانه انتشار مطلب علیه آمریکا و آل سعود 
و رژیم صهیونیستی سانسور کرد و این در حالی بود که این شبکه مملو از 
حساب ها و صفحات متعلق به گروه های  تروریستی اعم از تکفیری همچون 
طالبان و داعش و جندالشیطان و جبهه النصره یا جدایی طلب مانند پژاک 
و کومله و یا جنایتکاران جنگی مانند گروهک منافقین و دســتجات وهابی 
بوده و هزاران گروه اینترنتی که توســط کانون های صهیونی و یا گروه های 
 تروریســتی علیه انقالب و نظام اســالمی و انقالبیون مســلمان در جهان 

سازماندهی شده اند، در این شبکه اینترنتی فعالیت می کنند.
بــه دلیل همین سانســورهای متعــدد حتی پیــش از اقدامات فوق، 
خبرگزاری فرانســه گزارش داد که میلیون ها کاربر زیر ۲5 سال آمریکایی 
حســاب کاربری خود را در فیس بوک بستند. رادیو صدای آلمان در همان 
زمان گفت اخبار دروغین و نفرت پراکنی در کوچ این کاربران نقش داشته اند. 
بنابر گزارش شبکه CNBC، نشر مکرر اخبار دروغین بر روی فیس بوک از 
جمله مسائلی بود که باعث ناخرسندی جوانان از این شبکه اجتماعی شد. به 
همین دلیل بسیاری از شرکت های بزرگ جهان اعالم کردند که به همکاری 

خود با فیسبوک خاتمه خواهند داد.
همکاری فیس بوک در فروش اطالعات شخصی 81 میلیون کاربر خود 
به یک شــرکت اینترنتی فعال در کمپین انتخاباتی  ترامپ در سال ۲016، 
از دیگــر اتهامات مارک زاکربرگ بود که به منفورتر شــدن وی در فضای 

مجازی انجامید.
الزم به ذکر اســت که زاکربرگ در همان نخســتین روزهای تاسیس 
فیس بوک، اعالم کرده بود به هر اسرائیلی که یک فلسطینی را بکشد 100 
ســکه طال جایزه خواهد داد. این مســابقه نژادپرستانه و قرون وسطایی در 
پارلمان اســرائیل نیز سروصدای بســیاری برپا کرد و برخی از اعضای آن 
به همین دلیــل از زاکربرگ تجلیل کردند. بنابر گــزارش روزنامه یهودی 
فرانســوی »لومگازین دی اسرائیل« در همان زمان فاش شد فیس بوک که 
مراکز اصلی خود را در سرزمین های  اشغالی تاسیس کرده، با سرویس های 
اطالعاتی اســرائیل همکاری تنگاتنگی داشــته و اطالعــات کاربران خود 
به خصوص کاربران عرب و مســلمان را به این سرویس ها فروخته تا جهت 

اتخاذ راهکارهای مقابله با این جوامع مورد تحلیل و آنالیز قرار گیرد.

جلسات كاری رهبر انقالب با سران قوا و مسئوالن 
طبق روال و با رعایت پروتکل ها انجام می شود

جلسات کاری و مالقات های رهبر معظم انقالب با سران سه قوه و 
سایر مسئوالن کشوری و لشکری طبق روال و با رعایت آیین نامه های 

بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود.
به گزارش تســنیم، یک منبع آگاه درباره انجام دیدارها و جلســات کاری 
رهبر معظم انقالب با سران سه قوه و سایر مسئوالن کشوری اعالم کرد: برنامه 
دیدارها و جلسات کاری رهبر انقالب با سران سه قوه، مقامات لشکری و برخی 
دیگر از مقامات کشوری طبق روال و برنامه و با رعایت آئین نامه های بهداشتی 

ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود.

خطیب زاده: سفیر ایران وارد صنعا شد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که سفیر جدید ایران وارد صنعا 
شده و به زودی رونوشت استوارنامه خود را به وزیر خارجه دولت نجات 
ملی و اســتوارنامه خود را به رئیس شورای عالی سیاسی یمن تقدیم 

خواهد کرد. 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس درباره ورود سفیر جدید ایران به یمن ضمن تایید این خبر گفت: »حسن 
ایرلو« سفیر تام االختیار و فوق العاده جمهوری اسالمی ایران در یمن وارد صنعا 
شده و به زودی رونوشت استوارنامه خود را به آقای »هشام شرف« وزیر خارجه 
دولت نجات ملی و اســتوارنامه خود را به آقای »مهدی مشاط« رئیس شورای 

عالی سیاسی یمن تقدیم خواهد کرد.
دولت نجات ملی یمن شــنبه شــب ۲6 مرداد ماه 1۳۹8 »ابراهیم محمد 
محمد الدیلمی« را به عنوان سفیر فوق العاده و سفیر تام االختیار جمهوری یمن 

در ایران  انتخاب کرد.
»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل و رئیس هیئت ملی مذاکرات 
صلح یمن، انتخاب محمد الدیلمی  به عنوان سفیر  فوق العاده یمن در ایران را به 
وی تبریک گفت و تأکید کرد که تعیین ســفیر یمن در ایران با هدف تقویت 
عملکرد تشکیالتی در چارچوب تدابیر شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی 
است. پس از آن بود که »ابراهیم محمد محمد الدیلمی« سفیر جدید جمهوری 
یمن در جمهوری اسالمی ایران دهم شهریور ماه با حضور در محل وزارت امور 
خارجه کشــورمان ضمن دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، رونوشت 

استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.
سطح روابط در سطح سفیر است

ســید عباس موسوی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ۲8 مرداد 1۳۹8 
در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره معرفی سفیر ایران در یمن هم گفته بود: 
ســفیر آنها معرفی شده و ایران قباًل سفیر داشته و هنوز سطح روابط در سطح 
سفیر اســت، ولی به دلیل مشــکالت پیش آمده و حمالت و تعرضاتی که به 
محوطه سفارت ایران شده بود، مقداری کارها مختل شده بود که به زودی این 

امر از سر گرفته می شود. دارند بررسی می کنند که یک نفر تعیین شود.

حضرت امام خمینی)ره(: این حس شــهادت خواهی و 
فداکاری  بود که یک ملتی که هیچ نداشــت بر طاغوت 

غلبه پیدا کرد.

هدیه به خوانندگان

صداقت و اخالص 
زمینه دریافت امدادهای الهی

امام علی)ع(: »پس آنگاه که خدا راستی و اخالص ما 
را )در جنگ صفین( دید، خواری و ذلت را بر دشــمنان 
ما نازل و پیروزی را به ما عنایت فرمود؛ تا آنجا که اسالم 
استحکام یافته و فراگیر شد، و در سرزمین های پهناوری 

نفوذ کرد.«
نهج البالغه- خطبه 56

صفحه 3
 یک شنبه ۲۷ مهر ۱3۹۹ 
اول ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲5۸۹

اخبار ادبی و هنری

با حضور رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی)ره(

مراسم عزاداری رحلت رسول اکرم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( برگزار شد

پای درس علی)ع(

وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات در نظر دارد 
مناقصــه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )فشــرده( یک 
مرحلــه اي با موضــوع "ادامه کارهــای باقیمانده مجتمع 
ارتباطــات و فناوری اطالعات )ICT( اســتان آذربایجان 
غربی به شماره ۲0۹۹00000500000۹ " از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و گشایش پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد. بنابر این الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهــي امضاي الکترونیکي را جهت شــرکت در مناقصه 
 محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۹۹/0۷/۲8

مي باشد. 
نشاني مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتي، باالتر 
از چهارراه شهید قدوسي)قصر(، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، ورودي شماره۷، ساختمان معاونت توسعه سرمایه 
انساني و مدیریت منابع، طبقه ۲، اداره کل پشتیبانی، رفاه 

و امور قراردادها.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصات: ازساعت 
08/00 روز دوشــنبه مورخ1۳۹۹/0۷/۲8  لغایت ساعت 

14/۳0 روز  چهارشنبه مورخ 1۳۹۹/08/0۷.

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14/۳0 روز 
شنبه  مورخ 1۳۹۹/08/۲4.

تاریخ گشایش پاکات )ارزیابي کیفي(: رأس ساعت 
0۹/00 روز  یک شنبه مورخ 1۳۹۹/08/۲5.

تاریخ تشــکیل جلسه پرسش و پاسخ مناقصه: 
رأس ســاعت 11/00 لغایــت 1۲/00 روز شــنبه مورخ  

.1۳۹۹/08/1۷
مبلغ برآورد انجام پروژه: 1۹5/160/064/50۳ریال.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه 
بانکي معتبر به مبلغ 6/60۳/۲01/۲۹0  ریال

بدینوســیله از پیمانکاران  داراي گواهینامه صالحیت 
حداقل پایه ۲ در رشته ابنیه و پایه ۳ تاسیسات مکانیکی 
و الکتریکی از ســازمان برنامه و بودجه کشــور و دارای 
 ظرفیــت آزاد کاری جهــت شــرکت در مناقصه دعوت

بعمل مي آید.
جهت  دریافت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن هاي 

88117252  و 88112785  تماس حاصل نمایید.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجام مراحل 
عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت 

نام:88969737 و 021-85193768

فراخوان تجديد مناقصه عمومی 
همزمان با ارزيابي کيفي )فشرده( يك مرحله اي 

اداره کل پشتیباني، رفاه و امور قراردادها
م الف 2264

در شهرهای مختلف انجام شد

تشییع باشکوه پیکر پاک شهدای خان طومان
پیامبر  رحلت  ایام  با  همزمان 
گرامی اســالم )ص( و شــهادت 
مجتبی )ع(  امام حســن  حضرت 
پیکر مطهر15 شهید در استان های 
خوزســتان ، زنجــان، مازندران ، 
البرز و قزوین  بندرعباس ، کرمان ، 

تشییع و خاکسپاری شد.
خان طومان  شهدای  پیکر  تشییع 
در مازنــدران با حضور پرشــور مردم 
و رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
شهرهای ساری، قائم شهر، آمل، بابل و 

فریدونکنار در حال برگزاری است. 
به گــزارش خبرگــزاری فارس از 
شهرستان ساری، تشییع پیکر پاک پنج 
شهید مدافع حرم از شهدای خان طومان 
در شهرهای ساری، قائم شهر، آمل، بابل 

و فریدونکنار در حال برگزاری است. 
تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم 
محمود رادمهر در شهرستان ساری آغاز 
شده است و نماز بر پیکر این شهید در 
محل سپاه شهرســتان ساری توسط 
آیت اهلل الیینی نماینــده ولی فقیه در 

مازندران اقامه شد. 
فرمانده اســبق سپاه کربال با بیان 
اینکه شــهادت حق شهید رادمهر بود، 
گفت: شــهید محمود رادمهر یکی از 
بر اســاس  نمونه های مدیریتی کامل 
ویژگی های اخالقی، انســانی و انقالبی 
بود از محــدود گزینه هایی بود که در 
مقطعی که من در مازندران بودم، ایشان 
زمینه رشد تا جایگاه فرمانده لشکری 

را داشت.

پیکر شــهید مدافع حــرم محمود 
رادمهر تا خانه ابدی بدرقه شد و یک شهر 
در حسرت نوگلش آرام آرام مویه کرد و 
بر ســر و سینه زدند. تشییع پیکر شهید 
محمد بلباســی نیز از حسینیه عاشقان 
ثاراهلل قائم شهر آغاز شده است و قرار است 
پیکر پاک این شهید تا گلزار شهدا سید 
مالل به صورت خودرویی تشییع و سپس 
بین مزار عموی شهیدش شهید بلباسی و 

شهید شیرسوار تدفین شود.
 مراســم تشــییع پیکر شــهید 
مدافع حرم محمد بلباسی از قائمشهر 
به صورت رژه خودرویی و موتورسیکلت 

هم اکنون در حال برگزاری است.
 پیش از ایــن تصویری از منزلگاه 
ابدی شهید محمد بلباسی توسط برادر 
اینستاگرامی منتشر  شهید در صفحه 
شــده بود در حالی که باالیش نوشته 

شده بود« مکن  ای صبح طلوع...
پیکر مطهر شهید محمد بلباسی در 
قائمشهر با حضور مردم و مسئوالن به 

منزلگاه ابدی بدرقه خواهد شد.
در آمــل نیــز پیکر پاک شــهید 
حاجی زاده از میدان هزار ســنگر آمل 
ابراهیم)ع(  تشــییع  امامزاده  تا  آغاز و 

می شود.
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع 
حرم رضا حاجــی زاده، با حضور مردم 
دلداده شهرســتان آمل میــدان هزار 
سنگر آمل آغاز شد و قرار بود به سمت 
امامزاده ابراهیم آمل تشــییع و تا ظهر 
تدفین شود که به دلیل استقبال مردم 

خودروی حامل پیکر شــهید در بین 
مردم شــهیدپرور آمــل در حال تردد 
است و مسیر تردد به سمت امامزاده به 
کندی سپری می شودپیکر شهید رضا 
حاجی زاده که حاال دل مادر با آمدنش 
رضاتر شــده و حلما و طاها دردانه اش 
یاد پدر را در دل می پروانند در آرامگاه 
ابدی آرام گرفت تا یادش برای همیشه 
به عنوان قهرمان دیار هزار ســنگر بر 

طاق این شهر بدرخشد. 
تشــییع پیکر پاک شهید محمد 
رجایی فر نیز در شهرستان بابل از سپاه 
بابل تشییع به سمت کامیکال روستای 

شهید تدفین می شود.

شــهید مدافع حرم بابلی تشییع 
خودرویــی پیکر شــهید مدافع حرم 
حسن رجایی در شهرستان بابل انجام 
به مقصد زادگاه شــهید برگزار شــد 
فرزندان شــهید رجایی فر گویی حال 
دل شــان کمی بهتر اســت، محمد و 
مهدیه کنار پدرشان که تنها یک تابوت 
است آخرین سلفی را گرفتند، و امروز 

روز آخرین دیدار است... 
همزمان با اذان ظهــر پیکر پاک 
شــهید مدافع حرم، حســن رجایی فر 
که در خان طومان ســوریه به شهادت 
رسید، با استقبال گرم مردم والیت مدار 
شهرســتان بابل در مــزار ابدی اش در 

روستای زادگاه خود )کامی کال( بخش 
بندپی غربی شهرستان بابل تدفین شد و 
پیکر این شهید در داخل درالقرآن  این 
محل که خود شهید متولی ساخته بود، 
انجام شــد و از این به بعد اهالی روستا 
میزبان قهرمان ملی کشورشان هستند.

همچنین تشییع پیکر پاک شهید 
علــی عابدینی نیــز از اداره آموزش و 
پرورش فریدونکنــار تا میدان درنا این 
شهرستان و در نهایت روستای »فِرم« 
زادگاه این شهید خاکسپاری می شود...

مراســم خودرویی تشــییع پیکر 
شــهید مدافع حرم علــی عابدینی در 
شهرستان بابلسر، با خودروهای خاکی 
بهیاد ایام دوران جنگ در ســوریه در 
حال برگزاری است، هر خورود با تصاویر 

زیبای این شهید مزین شده است.
مــردم والیت مدار خطــه مبارک 
پیکر مطهر شهید مدافع حرم مهندس 
علی عابدینــی را با شــکوهی خاص 
در فریدونکنار و روســتای زادگاهش 
فرم تشــییع و خاکسپاری کردند تا بار 
دیگر نشان دهند پای عهد خود با امام 
خامنه ای و سربازانش محکم ایستاده اند.
همچنین پیکر پاک شهید مدافع 
حرم، حجت االسالم »مجید سلمانیان« 
پس از تشــییع در آرامگاه ابدی خود 
در گلزار شــهدای امامــزاده طاهر )ع(  

مهرشهر کرج آرام گرفت. 
شــهید حجت االســالم مجیــد 
سلمانیان که در سال 1۳۹5 برای دفاع 
از حرم حضرت زینب)س( راهی سوریه 
شده بود، در تاریخ 1۷ اردیبهشت ماه 
همان سال در منطقه خان طومان شهر 
تکفیری های  به دســت  حلب سوریه 

داعشی شربت شهادت نوشید.
پیکــر پاک این شــهید به همراه 
هفت شــهید مدافع حــرم دیگر پس 
از ماه ها تفحص، کشــف و شناسایی و 
هفته گذشته به وطن بازگشت و پس از 
طواف در حرم امام رضا )ع( به زادگاهش 

استان البرز انتقال یافت.
شــهید سلمانیان اســتاد حوزه و 
دانشگاه بود و عالوه  بر امور تبلیغی در 
روستاهای اســتان البرز به روستاهای 
دوردست اســتان های فارس و شمال 

غرب کشور نیز اعزام شده بود.
آیین تشییع این شهید به صورت 

خودرویی از مقابل سپاه استان البرز آغاز 
و تا مصالی نماز جمعه کرج ادامه یافت 
و سپس برای خاکســپاری به آستان 
مقدس امامزاده طاهر )ع(  مهر شهر کرج 

منتقل شد.
این آیین با حضور پرشــور مردم 
عزادار و شــهیدپرور استان و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار و مداحان 
در ایــن آیین به مداحی و ســوگواری 

پرداختند.
همچنین پیکر مطهر مدافع حرم 
شهید زکریا شیری از شهدای قزوینی 
خان طومان که به تازگی تفحص شده، 
همزمان با سالروز شهادت امام رضا)ع( 
بدون حضــور مردم در شــهر اقبالیه 

تشییع شد.
شهید شــیری، یکم آذرماه سال 
1۳65 در روستای گرماب خدابنده به 
دنیا آمد، این شــهید گرانقدر در تاریخ 
11 فروردین سال 1۳8۷ ازدواج کرد و 

صاحب دو فرزند پسر و دختر شد.
شهید شیری که پاسدار بود، توسط 
سپاه صاحب االمر )عج( قزوین و به عنوان 
فرمانده دســته و مدافع حرم در جبهه 
دفاعی سوریه حضور یافت و چهارم آذر 
سال 1۳۹4 در سوریه، بر اثر انفجار تله 
انفجاری و اصابــت ترکش و جراحات 
وارده شــهید شد و تا پنج سال اثری از 

پیکرش به دست نیامد.
همچنین مدیرکل بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران خوزســتان در گفت وگو 
بــا مهر بیان کرد: پیکر مطهر شــهید 
»فرامرز بهــروان« حرم مطهر حضرت 
ســبزقبا )ع( به ســمت گلزار شهدای 
شــهید آباد دزفول تشــییع و به خاک 

سپرده شد.
عبدالرضا فرجیان افزود: همچنین 
پیکر مطهر شــهید »روزعلی ایزدیان« 
نیز در شهرستان مسجدسلیمان تشییع 
و در گلزار شهدای کلگه مسجدسلیمان 

به خاک سپرده می شود.
وی ادامه داد: تشــییع پیکر مطهر 
شــهید »روزعلی کرمالیی« هم از سه 
راهی لنگر قدیم به طرف گلزار شهدای 
روســتای مهدی آباد برگزار و به خاک 

سپرده می شود.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران خوزســتان بیــان کــرد: 
»کرمالیی«  و  »ایزدیــان«  »بهروان«، 
به ترتیب در عملیات های بدر، والفجر 
مقدماتی و خیبر و در ســال های 6۳، 
6۲ و 61 به درجه رفیع شــهادت نائل 
آمدند که پیکرشان به تازگی شناسایی 

و کشف شد.
دیــروز همچنین تشــییع اولین 
پزشک شهید مدافع سالمت خوزستان 
دکتــر عبــداهلل عســکری پزشــک 
بیمارستان رازی به عنوان اولین پزشک 
شــهید مدافع ســالمت خوزستان از 
بیمارســتان رازی به ســمت آرامگاه 

ابدیش برگزار شد.
عبداهلل عســکری در زمان شیوع 
کرونا حاضر به ترک کار خود نشــد و 
در جبهه صیانت از جان همنوعان خود 

ایستاد.
ایشــان که خود به کرونا ویروس 

مبتال شده بود در نهایت پس از تحمل 
10 روز بیماری در بخش مراقبت های 
ویژه، به شهدای مدافع سالمت پیوست.

پیکر شهید »مسعود منتجبی« از 
میدان 15 خرداد تا مزار شهدای پایین 
زنجان، با حضور مســئوالن و خانواده 
این شهید بزرگوار تشــییع و در کنار 

همرزمانش به خاک سپرده شد.
گفتنی اســت، »شــهید مسعود 
در   1۳4۳ خــرداد  در  منتجبــی« 
شهرستان زنجان به دنیا آمد، با شروع 
جنگ تحمیلی مســعود برای دفاع از 
انقالب اســالمی با بر تن کردن لباس 
بســیجی پای به میدان نبرد حق علیه 

باطل گذاشته بود.
 وی در 1۷ اردیبهشت ماه سال 61 

با حضور در عملیات بیت المقدس و در 
منطقه شلمچه به مقام شهادت نائل آمد 
اما پیکر مطهرش در منطقه ماند و در 
شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت؛ 
پیکر این شهید واالمقام بعد از گذشت 
۳8 سال توســط کمیته جست وجوی 
از طریق آزمایش  مفقودین،کشــف و 
DNA شناســایی و طی مراسمی با 
حضور چند تن از مســئوالن، این خبر 

به خانواده شهید اعالم شد.
پیکر شهید مرزبان پایگاه دریابانی 
قشــم که روز جمعــه در درگیری با 
قاچاقچیان در آب های الفت قشــم به 
شــهادت رسیده بود همزمان با سالروز 
شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و 
والیت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

در بندرعباس تشییع شد. 
معاون اجتماعی مرزبانی هرمزگان 
گفت: این مراســم با حضور ســرتیپ 
حسین دهکی فرمانده مرزبانی استان 
هرمزگان، ســرتیپ جعفــری فرمانده 
انتظامی اســتان، فرماندهان نظامی و 
انتظامی، مســئوالن استان، همرزمان 
و خانواده معظم شــهید، از محل ستاد 
اســتان هرمزگان  انتظامی  فرماندهی 

برگزار شد.
 ســید مرتضی اوالدعلی با اعالم 
ایــن خبر افزود: پــس ازبرگزاری  این 
مراسم دربندرعباس ، پیکر آن شهید  
که از بخش رودخانه است با هماهنگی 
خانواده اش برای خاکســپاری به گلزار 

شهدای  رودان هرمزگان منتقل شد.
وی  با بیان اینکه شهید ساالرپور 
بیش از 18 ســال بــه خدمتگزاری به 
مرزنشــینان در لباس مقدس مرزبانی 
مشــغول بوده گفت: از شهید دو فرزند 
پسر 1۲ و ۷ ساله به یادگار مانده است.
صبح روز جمعه ۲5 مهرماه ،اکیپ 

گشــت دریایی پســت کنترل الفت، 
حین گشــت زنی و انجــام وظیفه به 
شــناور قاچاقچیان برخورد که دستور 
توقف شــناور داده شد که با ممانعت و 

بی توجهی قاچاقچیان روبرو می گردد.
 بر اثر برخورد شــناور قاچاقچیان 
با شــناور ســازمانی پایــگاه دریابانی 
قشــم، یکی از افسران جوان و پرتالش 
فرماندهــی مرزبانــی اســتان بنــام 
ســتوان یکم »اصغر ساالپور« به شدت 
زخمی که به بیمارســتان منتقل ولی 
متاسفانه به علت شدت جراحات وارده 
قبل از رسیدن به بیمارستان به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.
همچنین پیکر مطهر دو شــهید 
دوران دفاع مقدس روزپنجشــنبه در 

آســتانه فرا رسیدن سالروز رحلت نبی 
مکرم اســالم و امام حسن مجتبی )ع( 

وارد کرمان شد. 
حسن حسنی  شهید  مطهر  پیکر 
سعدی و حســین رسولی پورفریدونی 
از شــهدای تازه تفحص شده عملیات 
والفجر سه در منطقه مهران روز جمعه 
بر شانه مســئوالن و مردم شهیدپرور 

استان کرمان تشییع شدند.
پیکر شهید حسن حسنی سعدی 
در گلــزار شــهدای کرمــان و پیکر 
شهید حسین رســولی پورفریدونی در 
گلزار شهدای شهر ســیرجان در کنار 

همرزمان شهیدشان آرام گرفتند.
همزمان با سالروز شهادت علی ابن 
الموســی الرضا)ع( پیکر مطهر شهید 
»حسن حسنی  ســعدی« از نیروهای 
لشــکر ثاراهلل پس از ۳۷ سال چشــم 
انتظاری بر دستان مردم کرمان تشییع 
و در کنار دیگــر همرزمــان و فرمانده 
شهیدش در گلزار شــهدای کرمان به 

خاک سپرده شد.
علیدادی   حســن   حجت االســالم 
ســلیمانی نماینده ولی فقیه در اســتان 
و امام جمعــه کرمان بر پیکر مطهر این 

شهید دوران دفاع مقدس نماز خواند.
شهید حسن حسنی سعدی متولد 
1۳۳1، هشتم مرداد ســال1۳6۲ در 
عملیات والفجرســه به همراه برادرش 
جــواد به شــهادت رســید و پیکر هر 

۲ برادر مفقود شد.
پیکر مطهر جواد حســنی سعدی 
11 ســال بعد طی عملیات والفجر سه 
تفحص و پیدا شد و به آغوش خانواده 

بازگشت.
پیکر شهید حسن حسنی سعدی 
بعد از گذشــت ۳۷ســال از شــهادت 

تفحص و هویتش شناسایی شد.

مراسم عزاداری روز رحلت حضرت ختمی  مرتبت 
محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله و شهادت حضرت امام 
حسن مجتبی علیه السالم صبح جمعه در حسینیه امام 
خمینی )رحمه اهلل علیه( با حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمی برگزار شد.
در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون 
حضور جمعیت برگزار شد، حجت االسالم کاشانی در سخنانی 
با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی، توجه به نصرت الهی در 
محاسبات و خسته نشدن از مجاهدت در راه خدا را دو جزء 

مهم از عقالنیت برشمرد و گفت: در برابر دشمن حتماً باید با 
تمام قوا و استعداد به مقابله رفت اما تاریخ اسالم نشان می دهد 
هر جا مسلمانان صرفاً به اسباب مادی، متکی و به آنها مغرور 

شدند، نتیجه با ناکامی همراه بوده است.
همچنین در این مراســم آقای مرتضی طاهری به ذکر 

مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.
مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم نیز شنبه در حسینیه امام خمینی)رحمه اهلل علیه( 

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.

در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون 
حضور جمعیت برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین عابدینی 
در سخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را الزمه درک مراتب 
توحیدی دانســت و گفت: در نگاه دینی و بر اســاس روایات 
متعدد، ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق و گره گشایی از جمله 
مصادیق اخّوت مؤمنانه اســت که این ارتباط الزمه ارتباط با 

معصوم و تقرب به پروردگار است.
همچنین در این مراســم آقــای محمود کریمی به ذکر 

مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.

مشهدالرضا و قم د ر28 و 29 صفر در سوگ سه تن از 
خاندان نبوت و امامت سراسر در غم و ماتم فرو رفت و در 

و دیوار این شهرها سیاهپوش شد.
گرچه امســال به سبب بیماری همه گیر کرونا، مجالی برای 
حضور همه عاشقان و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
در صحــن و ســرای حرم ثامن الحجج حضرت علی بن موســی 
الرضا)ع( نبود اما دلها ماتم ســرا شده و در جست وجوی وصل به 

بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( بود.
حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( در ســوگ نبی مکرم اسالم 
)ص( و حضرت امام حســن مجتبی)ع( ســیاه پوش شد، متن 
کتیبه های نصب شــده بر روی دیوارهــای صحن های داخلی و 
کتیبه های بزرگ نصب شده بر سردر ایوان های حرم مطهر رضوی 

بیانگر عمق اندوه شیعیان از عروج ملکوتی این مردان پاک بود.
مرثیه ســرایی و نوحــه خوانی مداحــان و ذاکران اهل بیت 
عصمــت و طهارت)ع( نیز از اماکن متبرکــه حرم مطهر رضوی 
به گوش می رســید، مجالس روضه خوانی و محافل انس با قرآن 
کریم، مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

را در غم و اندوه فرو برده و معنویت فضا را افزون کرده بود. 
حال و هوای شهر مقدس قم نیزدر سالروز شهادت حضرت 
ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا)ع( بردار بزرگوار حضرت فاطمه 

معصومه)س( غرق در عزا و ماتم بود. 
حرم مطهر و بارگاه ملکوتی حضرت معصومه خواهر گرامی 
خورشید هشتم در سالروز شهادت امام رئوف یکپارچه سیاه پوش 

بود. مردم قم در ماتم غروب غریبانه خورشــید هشتم به سوگ 
نشستند و با حضور در خیابان های مشرف به بارگاه نورانی کریمه 

اهل بیت)س( در غم شهادت امام مهربانی ها  اشک ماتم ریختند.
هر چند که وضعیــت نگران کننده کرونا از شــکوه و تعدد 
آیین های ســوگواری امام هشــتم)ع( کاســته اما بســیاری از 
خانواده های قمــی با پای پیاده خود را بــه حرم مطهر حضرت 
معصومه رساندند و با حفظ پروتکل های بهداشتی، تسلی خاطری 

به خواهر امام رئوف خود دادند.
از بســیاری از مساجد، حســینیه ها  و برخی منازل صدای 
روضه خوانی و مدیحه ســرایی به گوش می رسید، همزمان در این 
روز مســجد مقدس جمکران و بقاع متبرک امامزادگان هم غرق 

در ماتم بود.
با تداوم شرایط کرونایی مراسم سوگواری و عزاداری شهادت 
امام رضــا)ع( با تعداد محدودتری از مردم در صحن های مختلف 
حرم مطهــر با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی برگزارشد.
برخی از اصناف قم مانند نانوایی ها به رسم هرسال به برکت 
ســفره کریمانه کریم اهل بیت)ع( نــان صلواتی در بین مجاوران 

کریمه اهل بیت)س( توزیع کردند.
خطبه خوانی در صحن انقالب اسالمی

همزمان با شــب ۲۹ صفر و سالروز شهادت هشتمین اختر 
تابناک آسمان امامت و والیت، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بر 
اساس رسم دیرین، آیین خطبه خوانی در صحن انقالب اسالمی 

حرم مطهر رضوی برگزار شد. 
در این آیین که جمعه شــب با حضور نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی، متولی آستان قدس رضوی، مسئوالن و خادمان 
بارگاه منور رضوی برگزار شــد، جمعی از خدام و خادمیاران مرد 
و زن در حالی که الله های شــمع در دســت داشــتند با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی دورتادور حرم مطهر 
حضرت امام رضا)ع( گردهم آمده و به خطبه شــب شهادت آن 

حضرت گوش سپردند.
خادمین هنگام قرائت خطبه با الله های شــمع در دست در 
صفوف منظم، شروع به حرکت در گرداگرد صحن انقالب اسالمی 
حرم مطهــر رضوی کردند و همنوا با مرثیه ســرایان به عزاداری 

پرداختند.
متولی آستان قدس رضوی نیز در این مراسم با ابراز تسلیت 
ســالروز رحلت رسول اکرم )ص(، شــهادت حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( و شهادت حضرت امام رضا)ع( گفت: امام هشتم)ع(، 
یکی از معصومینی اســت که بارها پدر بزرگوارشــان از قول امام 
جعفــر صادق)ع(، لقب آن حضرت را عالــم آل محمد)ص( ذکر 

کردند.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی افزود: حضرت امام 
صــادق)ع( در حالی حضرت امام رضــا)ع( را »عالم آل محمد« 
می داند که خود ایشان دهها فقیه، عالم، مفسر، متکلم و دانشمند 
در علوم مختلف را تربیت کرده و به جامعه اســالمی تقدیم کرده 

است. 

به گزارش روز جمعه آســتان قــدس رضوی، عضو هیئت 
مدیره کانون ناشــنوایان خراســان رضوی از برگزاری مراســم 
شهادت امام رضا)ع(توسط ناشنوایان خبر داد و گفت: این جمع 
بــا حضور معنوی و دل هــای پاک خود در این مراســم و مکان 
نورانی، نایب الزیاره جامعه بزرگ ناشنوایان سراسر کشور بودندکه 
به دلیل محدودیت های بهداشــتی موجود، نتوانستند خود را به 

مشهدالرضا)ع( برسانند.
رسول طالبی افزود: برپایی چنین مراسمی تأثیر بسیار مثبت 
بر روحیه ناشــنوایان دارد و ترتیب دادن این دســت برنامه های 
مذهبی ویژه  ناشنوایان که نمی توانند به صورت معمول از محتوای 

مراسم و آیین های مذهبی بهره مند شوند، بسیار ضروری است.
عضو شبکه ملی ســازمان های مردم نهاد ناشــنوایان ایران 
با اشاره به جمعیت 14 هزار نفری ناشنوایان خراسان رضوی، ابراز 
امیــدواری کرد برگزاری چنین مراســمی در حرم مطهر رضوی 
تداوم یابد تا ناشــنوایان هم ســهمی از فضای معنوی این مکان 

شریف داشته باشند.
همزمان با ۲8 صفر ســالروز رحلت نبی مکرم اســالم )ص( 
و شهادت ســبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی )ع) مراسم 
عزاداری با حضور »محمد باقر قالیباف« رئیس مجلس شــورای 
اسالمی و برخی نمایندگان خراســان رضوی در این مجلس در 

حسینیه امام خمینی)ره( مشهد برگزار شد. 
این مراسم به میزبانی هیئت های مذهبی ثامن االئمه)ع( و آل 

یاسین مشهد در محل حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.

مشهد و قم در سوگ 3 تن از خاندان نبوت و امامت غرق در ماتم شد


