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هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، مصطفی چگینی)ره( )وصیت نامه(: هر کس 
مهر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری را در دل نداشته باشد، 
مطمئن باشد اگر در زمان یکی از امامان معصوم)ع( باشد، مهر آنها 

را در دل نخواهد داشت.

پای درس علی)ع(

پرهیز از مال اندوزی 
و امید به رزاقیت الهی

»امام علی)ع(: آنچه از دنیا هم اکنون در دست تو است، 

پیش از تو در دست دیگران بود، و پس از تو نیز به دست 

دیگران خواهد رسید، و هامنا تو برای دو نفر مال خواهی 

اندوخت، یا شخصی که اموال جمع شده تو را در طاعت 

خدا بکار گیرد، پس به آنچه که تو را به هالکت افکنده، 

سعادمتند می شود، یا کسی است که آن را در گناه به کار 

اندازد، پس با اموال جمع شده تو هالک خواهد شد، که 

هیچ یک از این دو نفر سزاوار نیستند تا بر خود مقدمشان 

بداری، و بار آنان را بر دوش کشی، پس برای گذشتگان 

امیدوار  را  خدا  روزی  بازماندگان  برای  و  الهی،  رحمت 

باش.
نهج البالغه- حکمت ۴16

با صدور پیامی

شورای نگهبان از حضور پرشور مردم 
در انتخابات هفتم اسفندماه تقدیر كرد

شورای نگهبان در پیامی از حضور پرشور و نشاط مردم در 
انتخابات هفتم اسفندماه قدردانی کرد.

شــورای نگهبان با صدور پیامی از حضور پرشور و نشاط مردم در 
انتخابات هفتم اسفندماه قدردانی کرد.

به گزارش فارس، متن این اطالعیه به شرح ذیل است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بار دیگر الطاف حضرت حق شامل حال ملت مسلمان ایران شد و 
تحت رهنمودهای داهیانه مقام عظمای والیت، با حضور حماسی خود 
در عرصــه انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین 
دوره مجلس شــورای اسالمی، برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار 

جمهوری اسالمی افزودند.
بدون تردید این حماســه بزرگ، تکرار حماســه های بی شماری 
در طول عمر انقالب اســالمی است که بیانگر حمایت و اعتماد همه 
جانبه مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف 
و پایبندی شــان به آرمان های واالی بنیانگذار کبیر آن است و اقتدار 
روزافزون نظام را به ارمغان آورده و دشــمنان قســم خورده انقالب را 

مأیوس تر از گذشته خواهد نمود.
شورای نگهبان ضمن تبریک خلق این حماسه شکوهمند به مقام 
معظم رهبری و ملت ســرفراز ایران اسالمی، از یکایک مردم عزیز و 
نامزدهایی که در صحنه رقابت حاضر شدند، قدردانی می نماید و اعالم 
می دارد همچون مراحل گذشــته در مرحله بررسی صحت برگزاری 
انتخابات در حوزه های انتخابیه نیز کوشــا بوده و به حول و قوه الهی 
از حقوق ملت و ارزش های نظام مقدس جمهوری اســالمی صیانت و 

پاسداری می نماید.
امید اســت کاندیداهای منتخب مردم نیــز با عمل به وعده های 
انتخاباتی خود در رفع مشــکالت مردم و ارتقای جایگاه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی نهایت تالش خود را به کار گیرند و زمینه اعتالی 

ارزش های اسالمی را در جامعه فراهم نمایند.
طی بیانیه ای صورت گرفت

قدردانی سپاه از حضور حماسی 
و دشمن شکن ملت ایران  در انتخابات

 سپاه پاسداران انقاب اســامی در بیانیه ای از حضور 
گسترده، پرشور و دشمن شکن ملت ایران در انتخابات هفتم 

اسفندماه قدردانی کرد. 
به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در 
بخشــی از این بیانیه آمده است: حماسه حضور گسترده، پرشور و 
حداکثری ملت ایران در انتخابات »پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری« و »دهمین دوره مجلس شورای اسالمی« بار دیگر پایبندی 
آحــاد ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقالب اســالمی و »بیعت« 
ناگسســتنی آنان با رهبر معظم انقــالب و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را به نمایش گذارد.
این بیانیه می افزاید: به این ملت رشید به خاطر انتخاب مجلسی 
با هویت نیروهای »مؤمن«، »والیی«، »انقالبی« و »ضداستکبار« باید 
تبریک گفت و در این فرصت شورانگیز همت و اراده آنان در ناامید 
ســاختن جبهه دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب به سرکردگی 

آمریکا را مورد ستایش قرار داد.
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در پایان این بیانیه با تبریک 
صمیمانه به منتخبین ملت، حماسه بزرگ هفتم اسفندماه را حاصل 
لبیک ملت ایران به دعوت مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز و 
درک عمیق آنان از حساسیت شرایط فراروی کشور و نظام قلمداد 
و تأکید کرده اســت: تردیدی نیست برگزیدگان ملت تمامی تالش 
خود را در صیانت از »عزت«، »اقتدار« و »استقالل ملی« و تضمین 
تداوم پیشرفت ایران اسالمی و حل مشکالت اساسی جامعه و مردم 
به کار گرفته و نظام ســلطه و  اســتکبار را مقهور »هوشمندی« و 

»هوشیاری« خود خواهند ساخت.

اخبار ادبی و هنری

تاخت و تاز رسمی صهیونیست ها در اسکار ۲016
در حالی که همواره یهودیان صهیونیســت، حضوری پشت پرده و پنهان در 
هالیوود و مراسم اسکار به عنوان ویترین نمایشی خود داشته اند، اما امسال و در 
هشتادوهشتمین دوره برگزاری این مراسم )که بامداد دوشنبه به وقت تهران در 
لس آنجلس برگزار شد( بطور رسمی صحنه این مراسم را عرصه تاخت و تاز عوامل 

و عناصر خود کردند. 
اسکار بهترین فیلم و فیلمنامه اصلی به فیلم »اسپات الیت« رسید که ظاهرا 
ماجرای رســوایی کشیشان کاتولیک در بوستون آمریکا طی سالهای اوایل قرن 
21 را توســط خبرنگاران و نویســندگان روزنامه بوستون گالب روایت می کرد. 
حرکتی که توسط یک یهودی صهیونیست به نام »مارتی بارون« هدایت شد و نه 
تنها کلیسای کاتولیک بلکه کلیت کاتولیسم ) به عنوان رقیب جدی مسیحیت 
صهیونیستی( را زیر عالمت سوال برد. اسکار بهترین کارگردانی و بازیگری مرد و 
همچنین فیلمبرداری  به فیلم »از گور برخاسته« رسید که توسط یک مامور با 
سابقه امنیتی و جاسوس اسرائیلی به نام »آرنون میلچان« تولید شده بود. 3 سال 
پیش مستندی از کانال 2 تلویزیون انگلیس نمایش داده شد که زندگی سراسر 
جاسوسی و عملیاتی »آرنون میلچان« برای تهیه سالح های کشتار جمعی رژیم 

صهیونیستی را افشاء می نمود! 
اســکار بهترین بازیگر زن  را فیلم »اتاق« برنده شــد که در واقع ترجمان 
ســینمایی تئوری جامعه به اصطالح باز کارل پوپر یهودی بود! اســکار بهترین 
بازیگر نقش دوم مرد را فیلم »پل جاسوســان« دریافت کرد که توسط استیون 
اسپیلبرگ )فیلمساز یهودی صهیونیست( ساخته شده بود. اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان به فیلم »پســر شائول« اختصاص یافت که قصه و افسانه ای دیگر 
درباره قربانیان هولوکاســت را به تصویر می کشــید. حتی اســکار بهترین فیلم 
مســتند به فیلم »امی« رسید؛ ماجرای یک خواننده فاسد یهودی که چند سال 

قبل در اثر افراط در مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر فوت کرد. 
فیلم »بیگ شورت« نیز که ماجرای بحران اقتصادی سالهای 2007-2010 
آمریکا را در کادر خود قرار می داد، اســکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت 
کرد. فیلمی که قهرمانش باز هم یک یهودی صهیونیست با نام »مارک بوم« بود 
که ضربه نهایی را به اقتصاد بیمار بانک ها وارد آورد! حتی در فیلمی به نام »45 
سال« که نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر زن شد، قهرمان فیلم در صحنه ای 
مشغول خواندن کتابی به نام »اورشلیم« نشان داده می شود و برخالف معمول، 

عنوان کتاب بطور واضح در کادر دوربین مورد تاکید قرار می گیرد.  
وجه حیرت انگیز ســینمای امسال آمریکا و مراسم اسکار 2016 این بود که 
برخالف ســالهای قبل، حضور یهودیان صهیونیســت از پشت صحنه به عرصه 
علنی داســتان فیلم ها و میدان رســمی تولید آنها کشیده شد و این موضوع نه 
تنها مثل همیشــه پنهان نگردید بلکه بارهــا در خود همان فیلم ها مورد تاکید 
قــرار گرفت. در حالی که روال معمــول پنهان کردن حتی نام و عناوین یهودی 
در هالیوود و مراسم اسکار از ابتدای برپایی این صنعت در آمریکا و غرب همواره 

رواج داشته است.
به نظر می آید این نوع خود نمایی و ابراز وجود از سوی یهودیان صهیونیست 

هالیوود، با موقعیت در حال اضمحالل امروز اسرائیل کامال مرتبط باشد. 
یک منتقد سینما و تلویزیون:

سلحشور برپایه اعتقاد قرآنی زندگی کرد
   یک منتقد سینما و تلویزیون، فرج اهلل 
سلحشور را هنرمندی متعهد توصیف کرد که 
مبتنی بر قرآن کریــم زندگی کرد و فعالیت 

هنری نمود.
حســین ســلطان محمدی در گفت وگو 
بــا خبرنگار کیهان،گفت: فرج اهلل سلحشــور 
آن گونه که اعتقاد داشــت رفتــار می کرد. او 
بی پروا و بدون مصلحت ســنجی های رایج، از 
روی تعهدی صادقانه، بــه برخی جریان های 

سینمایی روز، اعتراض می کرد. 
سلطان محمدی با اشاره به موفقیت های جهانی آثار سلحشور گفت: تنها اثر 
»یوسف پیامبر )ع(« محبوب واقع نشد. مجموعه »مردان آنجلس« نیز به حدی 

تاثیرگذار بود که به عنوان هدیه ای فرهنگی به پاپ، ارائه گردید.
وی افزود: حضور افراد مختلف سیاســی و فرهنگی  در مراسم تشییع پیکر 

فرج اهلل سلحشور، از محبوبیت او  حکایت داشت.
تجلیل اندیشمندان و هنرمندان جمهوری آذربایجان 

از فرج اهلل سلحشور
مراسم ختمی به مناسب درگذشت فرج اهلل سلحشور در شهر باکو آذربایجان 
برگزار شد و ایلقار ابراهیم اوغلو متفکر سرشناس آذری درباره جایگاه و شخصیت 

فرج اهلل سلحشور صحبت کرد.
به گزارش تســنیم، عصر روز گذشته نشســتی به مناسبت سالگرد فاجعه 
خوجالی توسط انجمن پاکی معنوی جمهوری آذربایجان برگزار شد و در حاشیه 

آن به مناسبت فوت فرج اهلل سلحشور مراسمی اجرا شد.
ایلقار ابراهیم اوغلو متفکر سرشناس آذری در این جلسه گفت: ما سلحشور 
را به عنوان یک مجاهد معرفی کرده و او را به عنوان یک استاد و هنرمند عرصه 

فعالیتی خود که مجاهدانه تالش کرد معرفی می کنیم.
الدنیز قلی اف ســینماگر و کارگردان شناخته شده آذربایجان نیز در گفت 
وگو با پایــگاه اینترنتی »دیرلر« )ارزش ها( جمهوری آذربایجان گفت: » دنیای 
هنر، هنرمندی بزرگ را از دســت داد. جمالت بســیار زیبایی را می توان درباره 
سریال حضرت یوسف )ع( بیان کرد. اما، زیباترین سخن درباره یک فیلم را فقط 
بینندگان آن می توانند بیان کنند. اگر ســریال حضرت یوسف )ع( در بسیاری 
از کشــورهای دنیا در تیراژ باالیی مشاهده شده اســت و بیننده ها این فیلم را 
با عالقه مندی تماشــا کرده اند، در این صورت، نیازی به بیان هیچ گونه تعریفی 
نیســت. جایزه ارزشمندتری از توجه بینندگان به ســریال حضرت یوسف )ع( 

نمی توان به سازنده آن اهداء کرد. «
هتاکی بی بی سی فارسی علیه سلحشور سینمای ایران

در حالی که هنرمندان متعهد از ویژگی های فرج اهلل سلحشــور می گویند، 
رسانه توجیه کننده جنایات استعمار انگلیس، زبان به هتاکی علیه کارگردان تازه 

درگذشته سینمای ایران کرد.
بی بی ســی فارسی، در مطلبی مفصل تالش کرد،از زبان برخی، سلحشور را 
هنرمندی تندرو و دور از اســتدالل معرفی کند. مضحک این است که برخی از 
افراد هدف اســتناد بی بی سی، دارای کارنامه ای روشن در عناد با ارزشهای دینی 

و ملی هستند!
بی بی سی  اشاره ای به محبوبیت جهانی اثر »یوسف پیامبر)ع(« یا مجموعه 
»مردان آنجلس« نکرد تا بار دیگر نشــان دهد نسبت به هنرمندان متعهد تا چه 

اندازه دارای کینه و خصومت  است!
دومین  جشنواره موسیقی حماسی 

و آواهای انقالبی در شیراز برگزار می شود
دومین دوره جشنواره »موسیقی حماسی و آواهای انقالبی« سال آینده  در 

شیراز برگزار می شود.
جمشید جم، رئیس انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان، ضمن اعالم خبر فوق گفت: هدف ما در انجمن موسیقی عالوه 
بر شناسایی استعدادهای تازه در زمینه موسیقی و پرورش  آنها، تولید آثار فاخر 

موسیقیایی در واکنش به رخداد های روز است.
وی افزود: در ســال جاری هنرمندانی چون آقایان آرزم و ورزیده، با موضوع 
شهادت حجت االســالم »نمر« و سردار »حسین همدانی«، دو اثر قابل تحسین 

ساختند که اجرا و ارائه شد.
جم همچنین گفت: ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی، بصیرت در قبال 
فتنه ها،گســترش ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی و...از موضوع های الگو برای 

انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان به شمار می آید.
وی با اشاره به برگزاری دومین  جشنواره موسیقی حماسی و آواهای انقالبی 
گفت: تالش می کنیم هنرمندان حداقل 10 کشــور اســالمی در جشنواره سال 

آینده مان که فراخوانش ابتدای سال منتشر می شود، حاضر شوند.
جم این را هم گفت که هنرمندان بســیجی هر اســتان، یکی از سرودهای 
خاطره برانگیز انقالب را بازاجرا خواهند کرد تا به این شکل گامی در جهت زنده 

نگه داشتن موسیقی انقالبی و بسط ارزشهای آن، برداشته شود. 

آگهی مزایده
موسســه ای در نظــر دارد خودروهای مازاد خود به شــرح ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برســاند. 
متقاضیان می توانند جهت اخذ فرم و کارت شــرکت در مزایده و کســب اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 18 
با تلفن 33982702 تماس حاصل فرمایند. )موسسه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است(

1- مینی بوس ایویکو مدل 71                                                            یکدستگاه
2- سواری پراید دوگانه سوز مدل 85                                                    سه دستگاه
3- وانت نیسان دوگانه سوز مدل 86                                                    سه دستگاه

4- موتورسیکلت تیزرو مدل 90 صفر کیلومتر                                         چهار دستگاه
5- موتورسیکلت دست دوم مدل 81-82-83 و 90                                  نه دستگاه

روز گذشته پنج دســتاورد جدید فناورانه 
دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح رونمایی و افتتاح شد. 
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، 
5 دســتاورد جدید فناورانه دفاعی شــامل دستگاه 
آشکارساز پارس کم، دستگاه آشکارساز مواد منفجره 
و مخدر، پوشــش های پلیمری ضــد ضربه و انفجار، 
نسل جدید لباس های محافظ NBC بر پایه فناوری 
غشــاءهای تراواگزین، رونمایی و خط تولید داروی 
اوبیدو اکســایم کلراید از محصــوالت مهم دارویی 
مقابله با عوامل شــیمیایی با حضور ســردار سرتیپ 
پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح افتتاح شد.
ســردار دهقــان در حاشــیه رونمایــی از این 
دســتاوردهای جدیــد در جمــع خبرنــگاران طی 
سخنانی با اشــاره به رویکرد وزارت دفاع در طراحی 
و ســاخت تجهیزات فناورانه و روزآمد در حوزه های 
مختلف، گفت: وزارت دفاع ابداع و طراحی امکانات و 
تجهیزات پیشرفته و پیچیده دفاعی را به عنوان یک 
مأموریت مهم راهبردی دنبال می کند که بحمداهلل در 
همین راستا در حوزه های دفاعی دستاوردهای بسیار 

ارزشمندی به ثمر نشسته است.
وی در تشــریح دستاوردهای جدید وزارت دفاع، 
گفت: دستگاه آشکارساز پارس کم با روش آشکارسازی 

با حضور وزیر دفاع

۵ دستاورد جدید فناورانه دفاعی رونمایی و افتتاح شد

طیف سنجی متحرک یونی و با سیستم هشداردهنده 
دیداری و شنیداری قادر است گروه عوامل شیمیایی 
اعصاب، تاول زا، عوامل خون و خفه کننده را آشــکار 
نماید، این دستگاه پیشــرفته برای حفاظت از جان 
رزمندگان و مردم در شــرایط بهره برداری دشمن از 

سالح های شیمیایی کاربرد دارد.
ســردار دهقان درباره دســتگاه آشکارساز مواد 
منفجره و موادمخدر نیز، افزود: اساس کار این دستگاه 

طیف سنجی یونی در دمای باالست که دارای قابلیت 
باالی جداســازی و حساسیت می باشــد و می تواند 
انواع مواد منفجــره و انواع مواد مخدر مثل هروئین، 
متامفتامین، متادون، تریاک، کوکائین، کراک و مورفین 

را تشخیص دهد.
پوشــش های پلیمری ضدضربه و انفجار از دیگر 
دســتاوردهای رونمایی شده بود که وزیر دفاع درباره 
آن گفت: این پوشش پلیمری به دلیل دارا بودن خواص 

مکانیکی مطلوب به جذب انرژی باال و االستیسیته زیاد 
برای حفاظت از ابنیه، تجهیزات و هر نوع وســیله ای 
که نیاز به محافظت مکانیکی، خوردگی، شــیمیایی، 
ضربه ای و انفجاری داشته باشد، مناسب و از مقاومت 
باالیی برخوردار اســت و در انواع صنایع غیرنظامی 
نیز نظیر صنایع ساختمانی، غذایی، دریایی، معدنی، 
نفت گاز، پتروشیمی و انرژی های بادی، آبی و بیوگاز 

کاربرد دارد.
وزیر دفاع پیرامون آخرین دستاوردهای رونمایی 
شده اظهار داشت: نسل جدید لباس های محافظ در 
برابر عوامل شــیمیایی و بیولوژیکی که از ضروریات 
اساســی البسه نظامی است با استفاده از غشای الیه 
تراوش کننده تراواگزین می تواند محافظ مناسبی در 
برابر نفوذ عوامل شیمیایی و بیولوژیکی محسوب شود.
وی ابراز داشــت: عالوه بر 4 دستاورد جدید فوق 
برای نخستین بار در کشور خط تولید داروی اوبیدو 
اکسایم کلراید نیز در راستای اصول اقتصاد مقاومتی 
راه اندازی گردید که جزو داروهای تحریم به شــمار 
مــی رود و تأییدیه های الزم بهره بــرداری از مراجع 

ذی صالح کشور را نیز اخذ کرده است.
سردار دهقان تصریح کرد: به رغم وجود تحریم ها 
در بخش دفاعی، نیروهای مسلح در نیل به خودکفایی 
و خلق دســتاوردهای جدید همــواره نیات و اهداف 

دشمنان را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت.

رئیس قوه قضائیــه گفت: پیام مهم حضور 
باشــکوه مردم در انتخابات پایبندی به نظام، 
تبعیت از رهبری و ایستادگی بر سر آرمان ها و 

ارزش های اسامی و انقابی بود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت ا... صادق 
آملی الریجانی در جلسه دیروز  مسئوالن عالی قضائی 
با تقدیر از حضور پرشــور مردم در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت 
بزرگ ایران بار دیگر در امتحان بزرگ سیاسی و الهی 
انتخابات سربلند و پیروز شدند و حضور پرشور مردم 
و برگزاری ســالم و توام با امنیت و آرامش انتخابات 
در کشور در شرایطی که شاهد ناامنی های زیادی در 
منطقه هستیم؛ اقتدار، صالبت، عزت و پایبندی مردم 

به نظام جمهوری اسالمی ایران را به دنیا نشان داد.
وی افزود: این انتخابات باشکوه، پیام بسیار مهمی 
برای بدخواهان نظام و تمام کسانی بود که به ویژه در 
ماه های اخیر با بمباران تبلیغاتی شدید تالش کردند 

مردم را به عدم حضور در انتخابات تشــویق کنند و 
می خواســتند اینگونه القاء کنند کــه مردم به نظام 
جمهوری اســالمی ایران و آرمان هــای انقالب خود 

پایبند نیستند.
آملی الریجانی با اشــاره به اینکه مردم فهیم و با 
بصیرت ایران اسالمی میان مشکالت و نارسایی های 
داخلی کشــور و ضرورت حفظ اقتدار و صالبت اصل 
نظام به خوبی تفکیک قائل شده اند، تاکید کرد: مردم 
بصیر ایران با حضور پررنگ و پرمعنای خود در انتخابات 
نشان دادند اصل جمهوریت نظام و ارزش های واالی 
انقالب را قبول دارند؛ اما متاســفانه بمباران تبلیغاتی 
غرب به گونه ای دیگر بود و پیش از انتخابات در تالش 
برای مایوس کردن مردم از حضور در پای صندوق های 
رای و پس از آن نیز در صدد ارائه تفســیرهای غلط و 

نادرست از نتیجه انتخابات بودند.
رئیس قوه قضائیه راهنمایی ها، تشویق ها و تاکید 
رهبری بر حضور قشــرهای مختلف مــردم در پای 

صندوق هــای رای و تالش بــرای برگزاری انتخاباتی 
سالم و رقابتی و صیانت از آرای مردم  را در برگزاری 
باشــکوه انتخابات بســیار موثر دانست و افزود: مردم 
انقالبی ایران نیز به خوبی دعوت رهبر معظم انقالب را 
اجابت کردند و به کشورهای غربی نشان دادند که هیچ 
گاه از ارزش های انقالبی خود عقب نخواهند نشست.

آملــی الریجانی تصریح کــرد: در طول چند ماه 
پیش از انتخابات بنگاه های سخن پراکنی غرب تبلیغات 
زیــادی علیه نظام، انقالب و رهبری مطرح کردند که 
البته پاســخ های روشنی داشت و دارد اما آن سخنان 
و ادعاها متاســفانه انعکاس داخلی نیز داشت و گاهی 
از ناحیه برخی افراد که ادعای اصالح طلبی نیز دارند 

مطرح شد.
رئیس دستگاه قضاء یکی از ویژگی های انتخابات 
در نظام مردم ساالری دینی ایران را حضور طیف ها و 
سالیق مختلف در انتخابات و پیروزی آنان توصیف کرد 
و گفت: حضور سالیق مختلف در انتخابات و پیروزی 

آنان مشــکلی برای انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد نکرده و نمی کند.

وی نتیجــه انتخابات اخیر را خط بطالنی بر تمام 
شایعات، سخن پراکنی ها و ادعاهای رسانه های غربی 
به ویژه رســانه های آمریکا و انگلیس درباره مهندسی 
انتخابات دانســت و تاکید کرد: نتایج انتخابات در هر 
دوره ای باب میل گروهی و خالف میل و نظر گروهی 
دیگر که باشد البته ضرری برای اصل نظام جمهوری 
اسالمی ندارد بلکه نشــان دهنده اقتدار و صالبت آن 

است.
رئیس قوه قضائیه از همه دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات از جمله شــورای نگهبان، مجریان برگزاری 
انتخابات، نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و ســیما 
تشکر کرد. در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضائی پیش 
نویس طرح اصالح موادی از قانون مجازات اســالمی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه 

بعد موکول شد.

رئیس قوه قضائیه:

حضور مردم در انتخابات، اجابت دعوت رهبری بود

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: تشدید 
تحرکات تروریستی در درون کشور عربستان 
سعودی بازگشــت نتایج سیاست چند دهه ای 
این کشــور در زمینه حمایت از تروریســم و 

افراطی گری است. 
حســین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه 
ایــران در کنفرانس خبری هفتگی خود با اشــاره به 
برگزاری انتخابات پرشور در روز جمعه گفت: امیدواریم 
که با این انتخابات و در ادامه مسیر جمهوری اسالمی 
ایران کشور بتواند از اقتدار ایجاد و تثبیت شده در اثر 
حضور گســترده مردم در انتخابات به نحو احسن هم 
در سیاســت داخلی و هم بویژه در سیاست خارجی 

استفاده بکند.«
جابری انصاری در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره 
گزارش های نقض آتش بس در سوریه گفت: مهمترین 
مســأله ای که توقف مخاصمات را با مشــکل مواجه 
می کند تالش گروه های مختلف تروریستی برای عدم 
تثبیت ترک مخاصمه و اجرای این توافقات اســت به 
دلیل اینکه گروه های تروریستی منافع خودشان را در 
ادامه بحران و تنش و آتش افزایی در ســوریه تعریف 

کرده اند. 
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات کری مبنی 
بر خروج تعدادی از نیروهای ایرانی از ســوریه پس از 
انعقاد توافق آتش بس تصریح کرد: »ایران در ســوریه 
حضور مستشاری نظامی براساس درخواست رسمی 

دولت قانونی سوریه داشته است.«
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اینکه 
این مســئله هیچ ارتباطی با بازیگران خارجی ندارد 
افزود: »ادامه و میــزان این حضور منوط به وضعیت 
بحران، درخواست دولت قانونی سوریه و تصمیم گیری 

جمهوری اسالمی در مراجع ملی است.«
جابری انصاری ضمن رد اظهارات مقامات عربستانی 
مبنی بر دست داشتن ایران در انفجارهای این کشور 

جابری انصاری:

سیاست عربستان در حمایت از تروریسم از سابقه ای چند دهه ای برخوردار است

تاکید کرد: عربستان ســعودی یکی از سیاست های 
ثابتــش در برابر مجموعه تحوالت گســترده داخلی، 
منطقه و بین المللی که احســاس می کند برآیند آنها 
به ضرر عربستان سعودی است صادر کردن مشکالت 
داخلی و انداختن مســئولیت آن به کشورهای دیگر 
است. انکار مشکالت داخلی و متوجه کردن مسئولیت 
آنها به کشــورهای دیگر تنها  به تشــدید و تعمیق 
بحران ها، مسائل و مشکالت داخلی منجر شده و هیچ 

نتیجه ای برای عربستان در پی نخواهد داشت.
وی با اشاره به حمایت های چند دهه ای عربستان 
ســعودی از تروریسم برای پیشــبرد آنچه به منافع 
ملی اش می پندارد خاطرنشان کرد: »تشدید تحرکات 
تروریستی در درون کشور عربستان سعودی بازگشت 
نتایج این سیاســت چند دهه ای در زمینه حمایت از 

تروریسم و افراطی گری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در خصوص 
عدم صدور روادید از جانب عربستان برای هیئت وزارت 

خارجه ایران که قصد حضور در نشســت ســازمان 
همکاری اســالمی در جده را داشتند، اظهار داشت:  
»در ابتدای اوایل ســال بعدی اجالس عادی ســران 
سازمان همکاری اسالمی در استانبول برگزار خواهد 
شــد. متاسفانه درخواست روادید برای شرکت هیئت 
ایرانی برای حضور در نشســت مقدماتی کارشناسان 
در جده پاســخی نداشته و این نقض آشکار تعهدات 

دولت میزبان است.«
پیگیری پرداخت غرامت 

به بازماندگان قربانیان فاجعه منا
جابری انصاری همچنین با اشاره به تداوم پیگیری 
پرداخــت غرامت از جانب عربســتان ســعودی به 
بازماندگان قربانیان این فاجعه، خبر های منتشر شده 
مبنی بر اعالم آمادگی ســعودی ها برای پرداخت این 
غرامت را نادرســت خواند. »آنچه اعالم شده منسوب 
به رئیس  محترم حج زیارت است دقیق است و ایشان 
نیز اعــالم کردند بنده چنین اظهاراتی نداشــتم. از 

اظهارات ایشــان سوء برداشت شده و خبر اعالم شده 
دقیق نیست.«

وی درباره ادعاهای وزیر فرهنگ عربستان مبنی 
بر اینکه ســعودی ها تالش های بســیاری در دوران 
دولت روحانی برای بهبود روابط انجام داده اند و اینکه 
عربستان سعودی مشکلی با ملت ایران ندارد، نیز گفت: 
»این یک فرافکنی دیگری است. معادله ملت، دولت و 
نظام معادله ای است که درباره برخی از نظام های بدوی 
ماقبل مدرن صدق می کند که در آنها هیچگونه پیوندی 
بین دولت ها و ملت ها وجود نداشت. ایشان وصف حال 
خود می کردند. در جمهوری اسالمی ایران که نظامی 
برآمده از یک انقالب بزرگ و اسالمی است پیوند وسیع 
و محکمی بین دولت و ملت وجود دارد و دولت نماینده 
منتخب ملت و سیاست ها و خواسته های ملت است.«

بــه گزارش تســنیم، ســخنگوی وزارت خارجه 
ایران در ادامه با شــایعه خواندن ادعاهای محدودیت 
اقدامات مستشاری ایران در عراق گفت: »حضور ایران 
در عراق هم حضور مستشــاری و براساس درخواست 
دولت قانونی عراق است. نحوه حضور و میزان آن تابع 
نیاز دولت عراق، تحوالت میدانی و توافقاتی است که 
میان دو کشــور وجود دارد. این شایعات هیچ تاثیری 
در زمینه روند طبیعی رو به رشد و تعالی روابط ایران 

و عراق ندارد.«
ظریف به 6 کشور آسیایی می رود

جابری انصاری درباره برنامه وزیر خارجه کشورمان 
برای سفر به کشورهای آسیایی نیز گفت: سفر جناب 
آقای دکتر ظریف به شش کشور آسیایی از 15 اسفند 

آغاز خواهد شد.
وی در ادامــه جاکارتا، پایتخت اندونزی، را اولین 
مقصد ســفر آســیایی ظریف معرفی کرد. وزیر امور 
خارجه کشــورمان در جاکارتا »در اجالس فوق العاده 
سازمان کنفرانس اسالمی که به درخواست فلسطین 

برگزار می شود« حضور خواهد یافت.

بازار مسکن پس از 2/۵ سال 
رو به وخامت گذاشــته اما وزیر 
همچنان دنبال استراتژی و برنامه 

برای این حوزه است.
روزنامــه جوان در ایــن زمینه 
نوشت: 2/5 سال از عمر دولت یازدهم 
گذشت و بخش مسکن همچنان در 
انتظار وعده های وزیر و دولت در حوزه 
مســکن اجتماعی و رونق یا تکمیل 
طرح مسکن مهر است، اما همچنان 
وزیر مربــوط به دنبال نظریه پردازی 
در سایر حوزه های اقتصادی یا تعیین 
تکلیف برای بــازار پولی یا به دنبال 
خرید ایربــاس و مذاکره با فولکس 

برای واردات خودرو است.
این در حالی است که بازار مسکن 
تقریباً به کما رفته و رئیس اتحادیه 
امالک تهــران پیش بینی مرگ این 
بازار را با ادامــه روند موجود دارد و 
آخرین آمارهــا )بهمن ماه( نیز مؤید 
کاهش فروش مسکن و افزایش نسبی 

اجاره بهاست.

در واقع نبود سیاست های کارآمد 
و تأکید غیر عملی بر تحمیل دستور 
به بازار پولی و بانکی وزارتخانه مذکور 
را در عمل و در حوزه سیاستگذاری 
مسکن ناکارآمد کرده و وجود حجم 
عظیمی از کارمندان و کارشناســان 
را در نظر مردم بی فایده کرده است.

هرچنــد این رویه نیز نه از نبوغ 
وزیر استراتژیســت که از زمان ورود 
مشــاور متخصص بازار مالی به این 
حوزه آغاز شــده و هنــوز نتیجه ای 
عملی نیز نداشــته اســت. در واقع 
از  ســخنان تکراری شــنیده شده 
سوی این وزارتخانه در حوزه مسکن 
نشئت گرفته از ذهن یک کارشناس 
مالی است که همه امکانات و نیروی 
انسانی این وزارتخانه عریض و طویل 
را به ســوی بازار رهن هدایت کرده 
اســت؛ بازاری که می توانست با یک 
تصمیم ساده و تمرکز بانک مسکن بر 
آن خیلی پیشترها آغاز و حتی نتیجه 
آن را نیز ارزیابی می شــد، اما هنوز 

اندرخم یک کوچه و درگیر رضایت 
بانک مرکزی است. پروژه تأمین اعتبار 
بافت های فرسوده نیز که بیشتر شبیه 
لجبازی برای امتداد طرح مسکن مهر 
رسانه ای شد در عمل به جایی نرسیده 
و از سوی دیگر به دلیل سیاست های 
رکودزا و بیشــتر شدن فاصله قدرت 
خرید از قیمت های موجود تقاضای 

مسکن از قبل ضعیف تر شده است.
روزنامه جوان خاطرنشــان کرد: 
بــازار مســکن بعد از 2/5 ســال به 
مراتب وضعیت بدتــری پیدا کرده 
ولــی همچنان وزیر و کارشناســان 
این حوزه در همایش های سفارشی 
و رفاقتی مختلف به دنبال استراتژی 
برای ســایر بخش هــای اقتصادی و 
پیش بینی بازار آینده مسکن هستند. 
در واقع معادله بازار مســکن بسیار 
ساده است اما ظاهراً دست اندرکاران 
در تالشند بازار را پیچیده تر کرده و 
منافع صاحبان مســکن های شمال 
شهر تهران و مسکن های گران سایر 

مراکز استان ها را تأمین نکنند، وگرنه 
با وجود صدها هزار خانه خالی و تأکید 
دولت بر درآمــد مالیاتی به راحتی 
می توان بازار را برای عرضه منطقی 
و ارزان مســکن به متقاضیان واقعی 
)و نه سوداگران سازمانی( مهیا کرد.

بدیهی است مشاوران عالقه مند 
به بازارهای مالی در وزارت مســکن 
به راحتــی می توانند همان طور که 
الگوی بازار رهــن را از غرب کپی و 
درصدد عملیاتی کردن آن هســتند 
سراغ الگوی مالیاتی در بازار مسکن 
غرب بروند و آن را با سرعت بیشتری 
اجــرا کنند و صدها هزار خانه خالی 
را بــرای مشــکل تقاضــای موجود 
عرضه کننــد، اما آیا منافع صاحبان 
از ســازمان ها،  اعم  خانه های خالی 
بانک ها یا افــراد حقیقی که بعضاً تا 
هزار واحد مسکونی را دارند، مهم تر 
است یا کسانی که واقعاً براساس قانون 
اساسی داشــتن یک واحد مسکونی 

حق آنهاست؟

آقای وزیر! فولکس و ایرباس 
بازار مسکن را از كما خارج نمی كند

دوره سفیران وحدت  دومین 
با هدف ارائه راهکار به گروه های 
جهادی بــرای فعالیت در مناطق 
تلفیقی شــیعه و ســنی توسط 
هســته توانمندسازی حرکتهای 
جهادی بســیج دانشــجویی با 
ابراهیم و  همکاری موسسه ملت 
معاونت فرهنگی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( برگزار می شود.
گســتردگی فعالیــت و عمــق 
اثرگــذاری گروه هــای جهــادی در 

مناطق مختلف کشور، ظرفیت تبدیل 
این گروه ها به سفیرانی جهت ایجاد 
تغییــرات اجتماعــی و فرهنگی در 
مناطق محروم را ایجاد نموده اســت. 
با توجــه به ضــرورت ایجاد وحدت 
در بین مســلمین جهت ایستادگی 
در برابر خدعه های اســتکبار و نقش 
در  مردمی  گروه هــای  تعیین کننده 
ایجاد وحــدت، در دوره »ســفیران 
وحدت« تصمیم بر آن اســت زمینه 
آشــنایی گروه های جهــادی با این 

مباحــث فراهم شــده و راهکارهای 
اساسی و کاربردی فعالیت گروه های 

جهادی در این مناطق ارائه شود.
در این دوره که 12 و 13 اسفندماه 
در تهــران، خیابــان طالقانی، تقاطع 
مفتح، مجتمع 13 آبان برگزار می شود 
ســرفصل هایی اصلی شــامل جریان 
شناســی اهل ســنت ایــران، مبانی 
آسیب شناســی جریان های  و  تکفیر 
تکفیری، جریان شناسی جهان اسالم، 
فعالیت های وهابیت و راههای مقابله 

با آن و شــیوه تعامل با اهل سنت  با 
حضور اساتیدی همچون  حجت االسالم 
و المســلمین مصلحی )وزیر اســبق 
اطالعات(، حجت االسالم و المسلمین 
اسحاقی فر، حجت االسالم و المسلمین 
صفری و حجت االســالم و المسلمین 

علی بخشی ارائه می شود.
از  دوره  ایــن  در  ثبت نــام   
طریق ســایت جهادگــران به آدرس
 www.Jahadgaran.org انجــام 

می شود.

با هدف ارائه راهکار به گروههای جهادی در مناطق تلفیقی شیعه و سنی

دومین دوره سفیران وحدت برگزار می شود 


