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هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم عبدالرحیم فیروزآبادی)ره( )وصیت نامه(: 
در این لحظه آغاز جهاد و شــهادت گویی تازه متولد شده ام و 
زندگــی با دید نور را آغاز کرده ام... فدا شــدن در راه خدا چه 

زیباست.

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

تاثیر وساطت نیک و بد
»کسی که شفاعت )تشویق و وساطت( به کار نیکی کند، 

نصیبی از آن برای او خواهد بود، و کسی که شفاعت )تشویق 

و وســاطت( به کار بدی کند، ســهمی از آن خواهد داشت. 

خداوند حساب هر چیزی را دارد و آن را حفظ می کند«.
فروش علنی آثار بدون مجوز نساء- ۸5

در نمایشگاه های کتاب استانی
ظاهرا توزیع آشکار کتاب های بدون مجوز یا لغو مجوز شده 
در نمایشگاههای کتاب استانی دیگر به یک رویه معمول تبدیل 
شده است و اداره های فرهنگ و ارشاد استان ها هیچ الزامی برای 

برخورد با این بی قانونی ها برای خود نمی بینند!
به گزارش هفت راه، فروش کتاب های لغو مجوز شده حوزه 
روانشناســی و موفقیت در نمایشگاه کتاب استان قم و فروش 
آخرین کتاب بدون مجوز نوشته محمود دولت آبادی در نمایشگاه 

کتاب اهواز از جمله آخرین اتفاقات از این دست بوده است.

در اختتامیه پنجمین جشنواره شعر انقالب مطرح شد
روایت مداح معروف 

از مدافعان حرم در سوریه
 آئین اختتامیه پنجمین جشنواره شعر انقالب اسالمی روز 
26 بهمن با حضور بسیاری از شاعران انقالب اسالمی در تاالر 

سوره حوزه هنری برگزار شد.
محســن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری در این مراسم 
گفت: مسئله دشــمن و دشمن شناسی موضوع فراموش شده 
ادبیات و هنر کشور ما است و بسیاری از هنرمندان کشور ما به 

این امر مهم اعتنایی نشان نمی دهند.
علی موســوی گرمارودی در این مراسم که با تقدیر از وی 
همراه بود در سخنانی کوتاه اظهار کرد: خدا گواه است که من 
خود را الیق محبت هایی که دوستان در حقم می کنند نمی دانم. 
دعا می کنم که آنچه گفته ایم برای رضای خدا باشد و اگر برای 
اولیاءاهلل شعری سروده ایم مورد قبول آن بزرگواران قرار بگیرد.
آخرین ســخنران مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر 
انقالب اسالمی سعید حدادیان، شاعر و ذاکر اهل بیت)ع(، بود 
که اخیرا برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( در سوریه حضور داشته 

است و به بیان خاطراتی از حضورش در این کشور پرداخت.
حدادیان گفت: آنچه که در سوریه اتفاق می افتد چیزی شبیه 
به معجزه اســت و ما روحیاتی را که در دوران دفاع مقدس در 
جنگ تحمیلی می دیدیم باز هم در این کشور در بین رزمندگان 

مدافع حرم می بینیم. 
این شاعر و ذاکر اهل بیت)ع( تاکید کرد: باید هنرمندان را 
با این تجربیات ناب مواجه کنیم و دست به نگارش و خلق آثار 
هنری درباره ایثارگری رزمندگان مدافع حرم بزنیم. چه کسی 
باید این حماسه ها را بازگو کند؟ غیر از زبان هنر زبان دیگری 

قادر به روایت این داستان های واقعی نیست. 
در این مراسم همچنین برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره 
شعر انقالب به این شرح معرفی شدند: در بخش پژوهش ناصر 
زورقی، مهدی دهرامی، یوســف کرمی و مطهره عباســیان از 

استان های سیستان و بلوچستان، فارس، همدان واصفهان.
 در بخش مجموعه شعر و کتاب علیرضا رجبعلی زاده، پونه 
نیکویی، اسماعیل محمدپور، فاطمه بیرانوند و محمد صارمی 
شهاب و پیام جهانگیری از استان های اصفهان، گیالن، تهران، 
همدان و اردبیل به عنوان برگزیده  انتخاب شــدند. در بخش 
تک اثر رضا نیکوکار، خدابخش صفادل، مجتبی احمدی، میثم 
زرتشــتیان، محمدصابر شریفی و علی سلیمانی از استان های 
گیالن، خراســان رضوی، کرمان، کرمانشاه و تهران به عنوان 

برگزیده معرفی شدند.

جشنواره فیلم کربال 
برپا می شود

دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »نهج« در حالی در 
کربال برپا می شود که در آن ۱۰ فیلم ایرانی حاضر خواهند شد.
این جشنواره توسط شبکه تلویزیونی کربال تحت نظر شیخ 

عبدالمهدی کربالیی نماینده آیت اهلل سیستانی اداره می شود.
بنابر گزارش فارس، در این جشنواره ۴2 فیلم حاضر خواهند 
بود که عراق در رتبه اول و ایران در رتبه دوم است و پس از آن 
کشورهای مصر، لبنان، ترکیه، عربستان سعودی، آلمان، آمریکا، 

لهستان، سوئد، فنالند، دانمارک و بحرین قرار دارد.
از ایران اما ۴۵ فیلم به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده 
اســت که تنها ۱۰ اثر ایرانی به این جشــنواره راه یافته است 
که در بین آنها محسن اســالم زاده و سعید نجاتی بیشترین 

سهم را دارند.
ســعید نجاتی با سه اثر از جمله دو اثر »بی بی« و »ممنون 
از خریدتون« و محســن اســالم زاده با سه اثر از جمله »من و 
فرمانده«، »مدافعان آمرلی« و »شیخ صباح« کار مشترک وی 

و امیر شاملو در این جشنواره حاضر شده اند.
»ضربان خیال« ساخته امین جاللی، »پنجره ای رو به تهران« 
ساخته حسین احمدیان، »ملیکه در آتش« ساخته محمدباقر 
شــاهی و »مرد نمکی« ساخته سید سجاد دیگر فیلم های راه 

یافته به این جشنواره است.
بنابر این گزارش، تاریخ جشنواره بین المللی فیلم کوتاه نهج 
که در موضوعات »اندیشه حســینی«، »اصالحات«، »حقوق 
بشــر« و »درستکاری و امانتداری در خدمت به مردم« برگزار 
می شــود، اول و دوم آوریــل 2۰۱6 ) ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۵( 

اعالم شده است.

جشن مجمع نویسندگان سینمای انقالب 
۳0 بهمن برگزار می شود

مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقالب در مراسمی 
که روز جمعــه ۳۰ بهمن در حوزه هنــری برگزار می کند از 

برگزیدگان نظرسنجی این مجمع تقدیر می کند.
این نظر سنجی با معیارهای، قهرمان محوری، قصه گویی و 

مخاطب محوری انجام شده است.
در مراســم جشن تقدیر از منتخبین سینمای فجر انقالب 
»تندیس آینه« به بهترین فیلم برگزیده، دومین و سومین فیلم 

برگزیده تعلق خواهد گرفت.
جایزه ویژه سینمای امید  نیز به انتخاب مجمع نویسندگان 
و منتقدان سینمای انقالب به فیلم برگزیده تعلق خواهد گرفت.
همچنین در این مراســم تندیس آینه بهترین انیمیشن و 
جایزه ویژه مجمع به منتخبین این بخش ها تعلق خواهد گرفت.
در این جشن  به انتخاب داوران به نقد، یادداشت و گزارش 

برگزیده نیز جوایزی تعلق خواهد گرفت.
 تصمیم برگزاری مشــترک این جشــن با پنجمین جایزه 
ســینمایی ققنوس به دلیل هر چه باشکوه تر شدن این مراسم 

اتخاذ شده است.

معاون اول رئیس جمهور:

كسانی كه بابک زنجانی را درست كرده اند
باید شرمنده باشند

ســخنگوی دولت تاکید کرد:  مجلس حتی بعد از 
٣هفتــه تعطیلی هم طبق آیین نامه فرصت این را دارد 

که الیحه بودجه ٩٥ را به تصویب برساند.
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت الیحه بودجه 
چند دوازدهم به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی حتی پس از گذشت ۳ هفته 
تعطیلی که در حوزه  انتخابی خود حضور پیدا می کنند، براساس 
آییــن نامه داخلی مجلس این امکان را دارند که با یک مقدار 
فشردگی در برنامه ها الیحه بودجه ۹۵ را تا پایان اسفندماه به 

تصویب برسانند.
وی تصریــح کرد: قطعاً اگــر الیحه بودجه ۹۵ به تصویب 
نرسد آن افزایش درآمدهایی که برای کارمندان و بازنشستگان 
پیش بینی شــده از ابتدای سال ۹۵ عملیاتی نخواهد شد و ما 
امیدواریــم بدون ارائه الیحه چنــد دوازدهم، الیحه بودجه به 

نتیجه برسد.
این تهدید نوبخت درحالی است که دولت الیحه بودجه را 

با تاخیر بیش از ۴۰ روز به مجلس ارائه کرده است.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا آقای رئیس جمهور 

سخنگوی دولت تهدید کرد

مجلس الیحه بودجه را تصویب نکند از افزایش حقوق خبری نیست!

در بحث تائید صالحیت ها شخصا ورود پیدا کرده اند یا خیر گفت: 
آقای رئیس جمهور شخصا از طریق وزیر کشور و معاون اول خود 
نسبت به بررسی تائید صالحیت کاندیداها ورود پیدا کرده اند 
تا ابهامات برای شورای نگهبان رفع شود و زمینه سازی حضور 
نامزدها فراهم شود زیرا معتقدیم حضور گسترده و مستمر مردم 

در انتخابات باعث بهبود وضعیت کشور می شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که برنامه های دولت 
نسبت به نهادهایی که مالیات نمی دهند چیست  اظهارداشت: 
ســازمان امور مالیاتی باید کســانی که مالیــات نمی دهند را 
شناسایی کند و البته معافیت مالیاتی همه بخش ها به صورت 

قانونی لغو شد و از همه مالیات خواهیم گرفت.
نوبخــت درباره کاهش نرخ ســود بانکی گفت: با توجه به 
اقدامات انجام شــده در ماه های اخیر شاهد کاهش نرخ سود 
بین بانکی بودیم همچنین ارائــه کارت های خرید به مردم با 

ســود ۱۰ تا ۱2 درصد ارائه شد و هم شرایط اقتصادی طوری 
بود تا نرخ ســود بانکی 2 درصد کاهش یافت و این مسئله به 
هیچ عنوان دستوری نبود و بلکه بانک ها به این نتیجه رسیدند 

که نرخ سود را کاهش دهند.
سخنگوی دولت در ادامه نشست در پاسخ به این سؤال که 
پاسخ شما به برخی مطالب منتشر شده مبنی بر متهم کردن 
دولت به محرمانه کردن ارائه آمار و یا محرمانه شــدن انتشار 
قراردادهای نفتی و خودرو چیست ابراز داشت : مجلس به تمام 
اســناد و مدارک موجود دسترسی دارد هیچ چیز محرمانه ای 
نداریم. البته برخی اســناد طبقه بندی شده و برخی  اسناد هم 
هنوز تکمیل نشــده اند وگرنه االن کدام قرارداد نفتی است که 
نیاز باشــد اطالع رسانی شود؟ ما هنوز قرارداد نفتی جدیدی با 
آن ترتیبی که بیان شد نداریم و هرچه االن داشته باشیم وزارت 

نفت باید به مراجع رسمی منعکس و منتشر کند.

وی درباره پرداخت یارانه نقدی که ساعت 2۴ دیشب انجام 
گرفت اظهار داشت: در ساعت 2۴ شب گذشته به 7۵ میلیون 
و 2۳6 هزار و 82۹ نفر به ارزش ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
یارانه نقدی پرداخت کردیم و کاهش افراد یارانه بگیر نشــان 

می دهد حذف پردرآمدها ادامه دارد.
نوبخت درباره پرداخت عیدی و حقوق کارمندان دولت 
نیز خاطرنشان کرد : تا پایان این ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان 
حقوق و عیدی کارکنان پرداخت می شــود و در اسفندماه 
نیــز قبل از پایان ماه تمامی حقوق ها و عیدی ها تســویه 

خواهد شد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره 
و گفت وگویی بین ایران و عربســتان برای کاهش تنش ها بین 
این دو کشور صورت گرفته یا خیر؟ زیرا مقامات عربستانی اعالم 
کردند که تنها حاضرند فقط در بحث حجاج ایرانی به گفت وگو 
بنشــینند آیا این مطلب صحت دارد یا خیر گفت: هیچ بحثی 
برای مذاکره بین ما و عربستان سعودی نیست البته موضوعات 

مختلفی برای این جلسات وجود دارد.
به گزارش فارس وی در پاســخ به این ســؤال که دالیل 
استمرار رشــد منفی بخش صنعت چیست و دولت برای رفع 
این مشکل چه تدابیری اندیشیده است تاکید کرد: رشد منفی 
بخش صنعت را بنده در جلســات گذشته اطالع رسانی کردم 
همان طور که تاکید کردیم در فصل گذشته رشد بخش خدمات 
و کشاورزی مثبت بود که این دو بخش توانستند رشد اقتصادی 
کشــور را سرجمع مثبت کنند حتی در ۹ ماهه اخیر نیز رشد 
اقتصادی مثبت بود البته ما قبول داریم که واحدهای تولیدی مان 
با مشکالت جدی روبرو هستند و این یک واقعیت است و بسته 

اخیر دولت نیز بابت کاهش مشکالت بود.

در مراسم تجلیل از خادمان قرآن

40 خادم و فعال قرآنی معرفی و تجلیل شدند
بیست و یکمین مراسم تجلیل از خادمان قرآن کریم 
روز گذشته بدون حضور رئیس جمهور در تاالر وحدت 

برگزار شد.
به گزارش فارس، مراسم تجلیل از خادمان قرآن کریم هر 
سال در نمایشگاه بین المللی قرآن و با حضور رئیس جمهور برگزار 
می شد اما امسال پس از مکاتبات مسئوالن برای حضور روحانی 
در این مراسم، به دلیل عدم داشتن زمان کافی رئیس جمهور در 
ماه مبارک رمضان، برگزاری مراسم تجلیل از خادمان قرآنی به 
زمان دیگری موکول شد. با وجود تغییر زمان، مسئوالن اعالم 
کردند که در این مراسم روحانی حضور به هم نمی رساند و مراسم 
تجلیل از خادمان قرآن با حضور جنتی وزیر ارشاد برگزار شد.

وزیر ارشــاد دربــاره دلیل عدم حضــور رئیس جمهور در 
این مراســم، خاطرنشــان کرد: هر ســال این مراسم با حضور 
رئیس جمهور برگزار می شد اما با توجه به مجموعه مشغله های 

رئیس جمهور، وی در زمان مقرر نتوانستند شرکت کنند.
علی جنتی در ادامه، در پاســخ به سؤال دیگری مبنی بر 
مشــکالت جامعه قرآنی به ویژه موضوع بیمه، افزود: ما تالش 
کردیم بحث بیمه فعاالن قرآنی را تأمین کنیم اما دولت خودش 
در تنگناهای مالی بوده و همین امر موجب شد این امر محقق 
نشــود؛ علی رغــم اینکه صندوقی برای فعــاالن قرآنی در نظر 
گرفته ایم اساسنامه هم نوشته شده و امیدواریم با گشایش هایی 

که سال آینده حاصل می شود، این مشکالت نیز مرتفع شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بودجه های قرآنی که در جدول 
۱7 قرار دارد، خاطر نشان کرد: بودجه ای که اختصاص می یابد از 
فصل پنجم بودجه برای کمک به مؤسسات و نهادهای مردمی 
و خصوصی در حوزه قرآن است؛ درخواستی که دوستان دارند 
یعنــی بودجه قرآنی در ردیف بودجه وزارت ارشــاد بیاید و در 
اختیار معاونت قرآن قرار بگیرد تا مستقیم بودجه محقق شود 

که در اصل مبلغ بودجه تغییری ندارد.
در این مراسم ۱۳ خادم قرآن کریم که عمر خود را با قرآن 
سپری کرده و فعالیت های ویژه ای در این عرصه داشتند، معرفی 

و با اهدای لوح هایی با امضای رئیس جمهوری تجلیل شدند.
اسامی خادمان قرآن سال ۱۳۹۴ به این شرح است: آیت اهلل 
شــیخ حســین مظاهری، علی رواقی، محمد میر قلنج، طاهره 
بابایی، محمدرضا پورزرگری، ســید رضا میر موسایی، علی اکبر 
توپچی، حجت االسالم محمد علی کوشا، عبدالکاظم صادقا، ایرج 

نعیمانی، علیرضا شاهسونی، قاسم نظیفی، مرتضی آخوندی. در 
ادامه از نفرات برتر تقدیر شد که عبارتند از: قرآن آموزان برگزیده 
آزمون های سراســری قرآن و عترت در ســال ۹۴، محمدرضا 
ســوادکوهی از مؤسسه نبی اکرم )ص( استان اصفهان در رشته 
تدبر و قرآن، حنانه زینلی بادی از مؤسسه مکتب القرآن اصفهان 
در رشته مفاهیم نهج البالغه، حسن چاقمی ابیازنی از مؤسسه 
اهل الکســاء استان البرز در رشــته حفظ قرآن کریم، حسین 
صباغیان از جامع القرآن تهران در رشــته حفظ جزء اول قرآن 
کریم، کوروش نراقی پور داوطلب آزاد از تهران در رشته حفظ کل 
قرآن کریم، مجید باقری داوطلب آزاد از تهران در رشته حفظ کل 
قرآن کریم، هرمز خراسانی داوطلب آزاد از تهران در رشته مفاهیم 
مقدماتی، سعیده احمدی داوطلب آزاد از قم در رشته حفظ کل 
قرآن کریم، حسین صالحی داوطلب آزاد از قم در رشته حفظ 
کل قرآن کریم. مؤسسات برگزیده آزمون های سراسری قرآن و 
عترت ارشاد در سال جاری هم عبارتند از: مؤسسه جامع القرآن 
کریم اصفهان در بخــش آموزش حفظ قرآن کریم با مدیریت 
محمدرضا عبداللهی، مؤسسه امیرالمؤمنین )ع( کاشان در بخش 
آموزش نهج البالغه با مدیریت حجت االسالم مجتبی حسن زاده، 
مؤسســه تدبر در قرآن و سیره مشهد در بخش توسعه تدبر و 
مفاهیــم قرآن کریم با اجرای طرح ملی اولوااللباب با مدیریت 
مهدی مقامی، مؤسسه بیت االحزان حضرت زهرا )س( در بخش 
توســعه حفظ قرآن کریم با اجرای طرح ملی رحله با مدیریت 
حجت االسالم علیرضا شاهسونی، مؤسسه مکتب القرآن نطنز در 
بخش آموزش قرآن کریم با مدیریت ابراهیم غالمیان، مؤسسه 

کربالیــی کاظم قم در بخش آموزش قــرآن کریم با مدیریت 
علی اصغر کریمی، مؤسســه نسیم وحی خلخال بخش آموزش 
قرآن کریم با مدیریت حجت االســالم عدنان صادقی، مؤسسه 
مهد قرآن جواداالئمه یزد بخش آموزش قرآن کریم با مدیریت 
حجت االســالم حمیدرضا مطهریان، مجمع قاریان و حافظان 
هالل آران و بیدگل بخش آموزش قرآن کریم با مدیریت احمد 
سربند، مؤسسه نوراالنوار شادگان بخش آموزش قرآن کریم با 
مدیریت شهناز سالمی، جامع القرآن )خواهران( همدان بخش 
آموزش قرآن کریم با مدیریت کتایون شــهبازی. دفاتر قرآن و 
عترت برگزیده در برگزاری آزمون های قرآن و عترت ارشاد در 
سال جاری هم عبارتند از: دفتر قرآن و عترت استان اصفهان با 
مسئولیت ابوالفضل یعقوبی، دفتر قرآن و عترت استان خراسان 
جنوبی با مسئولیت محمد جعفری، دفتر قرآن و عترت استان 
کرمان با مســئولیت رضا فتحی زاده، دفتر قرآن و عترت استان 
آذربایجان شرقی با مسئولیت ابراهیم الیقی. منتخبان چهارمین 
دوره مسابقات سراسری تسنیم در سال جاری نیز به این ترتیب 
معرفی شدند: حجت االسالم محمود دهقان دار سرپرست دفتر 
قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، 
رضا شــیخه منتخب حفظ جزء ۳۰ از استان آذربایجان غربی، 
علی اکبر افشــاری منتخب حفظ موضوعی از استان اصفهان، 
اصغر دلخواســته منتخب رشــته قرائت قرآن کریم از استان 
کرمان جنوب، عبد ســیدی منتخب حفظ ۳ جزء قرآن کریم 
از اســتان خوزستان و اکرمیان آرانی منتخب رشته مفاهیم از 

استان اصفهان.

وردآورد- خبرنگار کیهان:
پیکر پاک شــهید مدافع حرم تقــی ارغوانی دیروز در 

وردآورد تشییع و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.
پیکر پاک شــهید ارغوانی پس از تشییع بر روی دستان مردم و 
همکارانش در خیابان بهشــت تهــران به وردآورد منتقل و با حضور 
پرشکوه و کم نظیر اقشار مختلف مردم و مسئوالن در این شهر تشییع 

و در گلزار شهدای وردآورد به خاک سپرده شد.
شهید تقی ارغوانی معاون عملیات حوزه بسیج شهرداری منطقه 
2۱ تهــران بود که برای دفاع از حــرم مطهر حضرت زینب)س( در 
سوریه به درجه رفیع شهادت نایل آمد. وی خبرنگار و عکاس افتخاری 
خبرگزاری قرآنی ایکنا بود. در مراســم وداع خانواده این شهید تنها 
فرزند پســر ۱2 ســاله وی با لباس مدافعان حرم و چفیه و سربند با 

چشمانی اشکبار با پیکر پدر شهیدش وداع کرد.
تشییع پیکرهای شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس 

در شهرهای اهواز، کرمان و کرج 
پیکرهای پاک ۴ شــهید مدافع حــرم و دوران دفاع مقدس در 

شهرهای اهواز، کرمان و کرج تشییع و خاکسپاری شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مراسم تشییع شهید عباس 
کردانی پیش از ظهر دیروز در شهرســتان کارون برگزار و سپس در 

قطعه یک گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.
در این مراسم که مســئوالن، مردم شهیدپرور، خانواده شهدا و 
جانبازان حضور پیدا کرده بودند، پیکر این شــهید واالمقام در کنار 

چند تن از همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.
عباس کردانی در نبرد با گروه های تروریستی و در دفاع از حریم 

اهل بیت)ع( به شهادت رسید.
همچنین پیکر دو شهید مدافع حرم دیروز پس از ورود به کرمان 

با حضور شماری از مسئوالن و مردم تشییع شد.
به گزارش ایرنا، پیکر شــهیدان مدافع حرم حضرت زینب)س( 
با اســتقبال مســئوالن، فرماندهان نظامی و انتظامی وارد فرودگاه 
کرمان شد و سپس برای تشییع و خاکسپاری به شهرستان بردسیر 

انتقال یافت.
پیکر این شــهدا با حضور جمعی از مسئوالن و مردم شهرستان 

بردسیر در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شدند.
شــهیدان جمال الدین محمدی متولد سال ۱۳7۰ و علی اصغر 
محمدی متولد ۱۳7۱ در نبرد با گروهک های تکفیری تروریســتی 

به شهادت رسیده اند.
استان کرمان تاکنون هفت شهید مدافع حرم را تقدیم کرده است.

همچنیــن پیکر پاک جانباز 6۰ درصد غالمرضا کرد از یادگاران 
دفاع مقدس دیروز با حضور قشــرهای مختلف مردم و مسئوالن در 

کرج تشییع شد.
به گزارش ایرنا، جانباز غالمرضا کرد روز یک شنبه هفته جاری پس 
از ســال ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگی، در بیمارستان 

نورافشار تهران به همرزمان شهیدش پیوست.
این جانباز گرانقدر که در دوران هشــت ســال دفاع مقدس از 
نیروهای ســپاه پاســداران بود، در 2۴ دی ماه سال 6۵ در منطقه 

شلمچه شیمیایی شده بود.
کرد ۵۳ سال سن داشت و در روستای حسنکدر بخش آسارا در 

جاده کرج- چالوس متولد و ساکن تهران بود.
پیکر پاک این ســردار رشید هشت سال دفاع مقدس ساعت ۹ 
صبح دیروز، از مقابل مسجد جامع کرج بر روی دست های همرزمان 
و مردم شهید پرور و مسئوالن استانی تشییع و در زادگاهش روستای 

حسنکدر استان البرز خاکسپاری شد.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم در وردآورد

دبیر شورای عالی امنیت به شایعه بیماری »سید حسن نصراهلل« 
واکنش نشان داد.

»امیر دریابان علی شــمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
در حاشــیه »همایــش جهــان در پیچ تاریخــی و نقش جمهوری 
اســالمی ایران در هندســه جهانی قدرت« در پاسخ به سؤال جوان 
دربــاره اینکــه آیــا  »دبیر کل حــزب اهلل لبنان« در ایران اســت، 
عنوان داشــت: خیر، البته »ســید حســن نصراهلل« ایران اســت، 
 چون  »حزب اهلل« اســت و  »حــزب اهلل« در ایران حاکم اســت.  

وی؛ درباره ادعای مضحک رسانه های صهیونیستی در رابطه با »سرطان 
 سید حســن نصر اهلل« گفت: صهیونیست ها ســرطان فکری دارند.
شمخانی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی 
امنیت ملی مواردی از نقض برجام را مشــاهد کرده اســت یا خیر؟ 
گفت: زمان زیادی از تائید برجام نگذشــته اســت و برای اینکه این 
مســئله گام به گام حرکت کند نیازمند زمان طبیعی است. دستگاه 
 ناظــر ما ابعاد مختلف این عقب ماندگی و تاخیر را بررســی می کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران دبیر شــورای عالــی امنیت ملی  در 
پاسخ به سؤال دیگری در خصوص پیگیری موضوع حمله به سفارت 
عربســتان نیز گفت: این حادثه پیگیری شــد، عامالن آن شناسایی 
 و پرونده آنها به قوه قضائیه ارائه شــد و در شــرف محاکمه هستند. 
گفتنی است اخیرا یکی از رسانه های صهیونیستی جنگ روانی ضد 
»ســید حســن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان به راه انداخته که 
واقعیت نداشت. عالوه بر این در چند ماه اخیر هم رسانه های وابسته 
به استکبار سالمتی فرمانده سپاه قدس را زیر سؤال بردند که حضور 

وی در راهپیمایی 22 بهمن به همه شایعات پایان داد.  

واکنش شمخانی به شایعه بیماری سیدحسن نصراهلل:

صهیو نیست  ها
 سرطان فکری دارند

امروز
 آخرین مهلت ثبت نام
 در آزمون سراسری  

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امروز آخرین فرصت 
برای ثبت نام متقاضیان در آزمون سراسری سال ٩٥ است.

حسین توکلی  به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: ثبت نام برای 
شــرکت در آزمون سراسری سال ۹۵ از روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه از 
طریق شبکه اطالع رسانی سازمان سنجش آغاز شد و در روز چهارشنبه 
28 بهمن ماه پایان می پذیرد . وی همچنین از آغاز ویرایش اطالعات 
ثبت نام داوطلبان آزمون ارشد ناپیوسته سال ۹۵ و ایجاد امکان ثبت نام 

افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند خبر داد.
توکلی گفت: بــرای داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته ســال ۹۵ ثبت نام نکرده اند ترتیبی اتخاذ 
شده که از روز دوشنبه ۳ اسفند لغایت چهارشنبه ۵ اسفند بتوانند با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش با تکمیل تقاضانامه اینترنتی نسبت 

به ثبت نام خود اقدام کنند.

کســانی باید شرمنده باشند که فساد را در 
کشور نهادینه کردند. کسانی باید شرمنده باشند 
که بابک زنجانی درســت کردند و دکل نفتی را 

گم کردند.
 ایــن جمله طالیی و بی ســابقه ای اســت که اســحاق 
جهانگیری، صبح دوشنبه در هفدهمین همایش ملی معرفی 
واحد های صنعتی و خدماتی ســبز بیان کرد. بی سابقه از آن 
جهت که معاون اول رئیس جمهور استثنائا حرف درستی زد 
و به یکی از مهم ترین عوامل فســاد در کشور یعنی ریشه های 
مفاســدی چون بابک زنجانی اشاره می کند که از قضا باید آن 
را در  پدر معنوی حــزب متبوع جهانگیری یعنی کارگزاران 

سازندگی دنبال  کرد.
اما چرا جهانگیری چنین حرفی زد و چه عاملی باعث شد 
که او ناخواســته به شرایطی برسد که چنین حرفی از دهانش 
خارج شــود و موجب رو شدن دست دولت یازدهم و هاشمی 
رفسنجانی بشود!؟ ماجرا از آنجا شروع شد که احمد توکلی در 
سخنانی گفته بود؛ دولت از اینکه انتشار شاخص رشد اقتصادی 
را محرمانه کرده و اعالم نمی کند، باید شرمنده باشد. این سخن 
حق، که توکلی در مقام نمایندگی مردم به زبان آورد مثل هر 
انتقاد دیگری برای دولتمردان قابل تحمل نبود و سبب شد که 
معاون اول رئیس جمهور واکنشــی انفجاری به آن نشان دهد 
و آن قدر عصبانی شــود که ناخواسته علیه روحانی و هاشمی 

هم حرف بزند! 
در آن جلســه، جهانگیری با ابراز تاسف از اینکه برخی 
گفته اند دولت در انعکاس یکی از شــاخص های اقتصادی در 
سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، 
گفت: »البته تذکر الزم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا 
آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم اما کسانی که 
این تعابیر را به کار می برند، خودشان باید شرمنده اقداماتی 
باشند که کشور را به دست ویرانی می سپرد... آقایان در کشور 
ما کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های ســنگین 
بــه بار آوردند« و بعد در حالی که ســخنی از میزان ذخیره 
موجود در صندوق توسعه ملی نمی گفت، در اظهارنظری که 
حاکی از بی اطالعی از میزان بدهی دولت، آن هم بعد از سی 
ماه از شــروع به کارش بود گفت: » آنها یک دولت بدهکار به 
جا گذاشــتند که در برخی آمارها گفته می شود)!(۳8۰ هزار 

میلیارد تومان بدهی دارد.«
جهانگیری در اشتباهی دیگر و در حالی که بانک مرکزی 
در دولت قبل، چند بار بدون اطالع قبلی از بانک ها برداشــت 

کرده بود، موضوع را کامال برعکس روایت کرد و افزود:» کسانی 
باید شرمنده باشــند که ۱7 هزار میلیارد تومان را ظرف یک 
ماه  و نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند.«

و باالخره در اوج این عصبانیت جمله ای که نباید می گفت 
را به زبان آورد که » کســانی باید شــرمنده باشند که فساد را 
در کشور نهادینه کردند : کسانی باید شرمنده باشند که بابک 
زنجانی را درست کردند« و به یاد نیاورد بابک زنجانی از دست 
حسن روحانی جایزه گرفته و عکسی به یادگار و با لبانی خندان 
انداخته اند! به یاد نیاورد که بابک زنجانی برآمده از سیستم بیمار 
هاشــمی رفسنجانی است و با او هم چند عکس یادگاری دارد 

و از دست او هم جایزه گرفته است!
بابک زنجانی، راننده ای که در سیستم هاشمی 

میلیاردر شد!
عباراتی را که می خوانید مصاحبه ســی ام شهریور ۱۳۹2 
بابک زنجانی با نشــریه زنجیره ای و اصالح طلب آســمان )از 
رسانه های حزب زیر دست هاشــمی یعنی کارگزاران( است. 
داســتان پیدایش اقتصادی پدیده ای به نام  زنجانی به حدود 
2۰ سال پیش برمی گردد و دست  پخت برخی معترضان امروزی 
است و نه صرفا  2 سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد 

و از وسط یا انتها خواند. 
»زمانی که در پادگان ولی عصر تهران ســرباز بودم، آقای 
هاشمی  رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی 
سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف 
انتخــاب کنند. وقتی به عنوان ســرباز به بانک مرکزی رفتم 
گفتند شــما باید به عنوان راننــده، آقای نوربخش را جابه جا 
کنید. حدود ۵ ماه از ســربازی ام مانده بود. من در دفتر آقای 
نوربخش کار ثبت نامه ها را انجام می دادم،  بعد هم رانندگی 
آقای نوربخش را می کــردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش 
۴-۵ جــا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دالر 
مــی داد تا در بازار پخــش کنند. دالر ۳۰۰ تومان بود و همه 
می گفتند دالر می خواهد هزار تومان شــود. مردم می رفتند 
شب تا صبح در صف بانک ها می خوابیدند تا دالر بگیرند و در 
بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم  بیا در این 
مجموعه هایی که دارند دالر تزریق می کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، 
کار کن. اولین روز ۱7 میلیون دالر ارز در بازار توزیع کردم و 
اولین کارمزد من هم ۱7 میلیون تومان )2 دهه پیش( بود. با 
آن پول هم یک دفتر در میرداماد )خیابانی که بانک مرکزی 
نیز همان جاســت( خریدم. هر روز دالر می گرفتم و در بازار 
می فروختم... )درباره عکس با هاشــمی و خاتمی و روحانی( 

من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حاال ســه چهار 
بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده ام. بعد از انتخابات خدمت 
ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر 

از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.«
اکنون بهتر می تــوان همصدا با معاون اول رئیس جمهور  

شرمندگی دولت هاشمی رفسنجانی را فریاد زد.
شریک دزد و رفیق قافله!

اما همین جریان آلوده سیاســی که این روزها حرف های 
عوام فریب در حمایت از حقوق مردم و پاســداری از بیت المال 
می زنند، گاه سخنان جالبی گفته اند که در حافظه تاریخ ثبت 
است اما چون خودشــان فراموش کرده اند، امروز ۱8۰ درجه 
مخالف همــان حرف ها را می زنند و به روی مبارکشــان هم 
نمی آورند که روزگاری، در همراهی از مفسدان و دزد ها از هم 
ســبقت می گرفتند و برای آنها آه و ناله ســر می دادند و اشک 
می ریختند! به عنوان نمونه، صادق زیباکالم این جمالت را در 
دفاع از مه آفرید خسروی متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی 
که با چمدان های رشوه پر از پول مشغول آلوده سازی اقتصادی 
بود، عنوان کرده است: »او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید 
به وی نشان لیاقت داد«  اما در عمل وی به اعدام محکوم شده 
است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه آفرید 
خسروی بیش از یک دهه تالش شبانه روزی کرده و توانسته با 
راه اندازی 22 شرکت، ۱7 هزار نفر را حقوق بگیر کند. او دارای 
توان باالی مدیریتی در  حد بیل  گیتس و استیو جابز است و 
اساســاً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختالس و 
کارهای خالف بری اســت. او بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد 
کشور کرده است.« می بینید که اعطای مدال لیاقت به دزدها 
و گردنه گیران و غارتگران بیت المال، در خون این جریان است 
و افــزون بر آنکه هاشــمی و روحانی از زنجانی تجلیل کردند، 
زیباکالم تقاضای نشــان لیاقت برای یک مفســد فی االرض و 
تروریست اقتصادی می کند! شاید حاال بهتر بتوان فهمید که چرا 
این شخص  جزو ۱۰ نفر اول تأمین کننده تیترها و مصاحبه ها 

و تحلیل های تمام نشریات زنجیره ای است!
آمار و ارقامی که شرمنده ها را 

بهتر نشان می دهد
پس از این ســخنان، احمد توکلی در نامه ای به اســحاق 
جهانگیری با برشمردن برخی آمار و ارقام تلخ و ناراحت کننده 
خطاب به وی  نوشت: »برادر جهانگیری، به خاطر وضع مردم 
و دو بسته سیاستی ضدرکود شما که دردی را دوا نکرده، من 

شرمنده ام شما چطور؟

اگر دولتی به مردم خویش وعده هایی داد ولی در عمل 
آن وعده ها لباس تحقق نپوشید، باید احساس سرافرازی 
کند یا احساس شرم به وی دست دهد و ابراز شرمندگی 
نماید؟ فکر نمی کنم پاســختان با جواب من که احساس 
شــرمندگی را حق و ابــراز آن را وظیفه می دانم، تفاوتی 
داشــته باشد. ... فقر ناشــی از رکود آغاز شده در گذشته 
و تشدید شــده در دولت تدبیر و امید کارتن خوابی را به 
زنان تعمیم داده، ســن ازدواج را باال برده و نرخ طالق را 
افزوده و...  و دو بسته سیاستی ضد رکود شما نیز دردی 
را دوا نکرده اســت. من با برخی از دوستانم چه در دولت 
پیشین و چه در دولت فعلی همواره دلسوزانه انتقاد همراه 
با راه حل داشته ایم، با این وجود، از این وضعیت شرمنده 

هستیم. شما را نمی دانم!
شما آمده اید که تحولی در رفتار و سیاست و عملکردهای 
گذشته ایجاد کنید، نه آن که به بهانه اینکه عده ای در دولت 
گذشته کارهای آن دولت را تحمل می کردند، اوال به کسی 
حق ندهید اگر دولت شما کار مشابهی کرد، انتقادی بکند، 
ثانیا فقط لطمات دولت پیشــین را ذکر کنید و خدماتش را 
بــه کلی ناگفته بگذارید، و ثالثا، کاری را از آنان بد بدانید و 
مستوجب شرمندگی و اعتذار ولی اگر خودتان مبتال شدید 
سرفرازی کنید. فقط   یک نمونه آمار رسمی نشان می دهد 
که طی 27 ماه )دو سال و ۳ ماه از تابستان ۱۳۹2 تا پاییز 
۱۳۹۴( از عملکرد این دولت،  نه تنها به طور خالص شغلی 
ایجاد نشده، بلکه هر ماه ۵۳۵2 ایرانی شغل شان را از دست 
داده اند!  با توجه به وعده های مکرر رونق و ناکامی بسته های 
سیاســتی دولت که این وضعیت تلخ نشــانی از آن است، 

شرمندگی شایسته است، نه فرا افکنی.«
اکنون باید دید دولتمردان دولت یازدهم، با این پرونده پر 
از خالی اقتصادی و با این اوضاع آشفته و رکود حاکم بر تولید، 
همچنان خود را فرشته نجات مردم می دانند و ترجیح می دهند 
به همه به جز خودشان حمله کنند یا شرمنده  می شوند به خاطر 
بابک زنجانی ها، به خاطر رکود، به خاطر کوچک تر شدن سفره 
مردم، به خاطر بیکاری فزاینده مردم، به خاطر اینکه به گفته 
وزیر کار هر دقیقه یک ایرانی بیکار می شود، به خاطر تعطیلی 
هزاران واحد تولیدی و بیکار شدن هزاران نیروی کار، به خاطر 
تعطیلی کامل پروژه های مسکن و ناامید شدن میلیون ها خانوار 

و بیکار شدن هزاران تن از مردم، به خاطر....
اکنون همه با آقای جهانگیری موافقند که »کســانی باید 

شرمنده باشند که بابک زنجانی را درست کردند.«
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