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وزیر ارشاد پس از 

بازگشت از قم:

سفر قم گام 
نخست تعامل با 

حوزه بود

 عزیز قاسم زاده - روزنامه نگار

یادداشت 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس بازگشت از قم، پیامی را درباره این سفر در توییتر منتشر کرد. به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی، در پایان سفر سه روزه اش به استان قم و دیدار با مراجع عظام تقلید در صفحه توییترش نوشت: »سفر قم، گام نخست تعامل با 

حوزه بود. می توان آن را فرصتی برای شنیدن دغدغه ها و ارتقای اعتماد به اصحاب فرهنگ و هنر ساخت. در این راه می کوشم.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عصر چهارشنبه به منظور زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( و دیدار با مراجع عظام تقلید وارد قم 

شد و مورد استقبال استاندار قم قرار گرفت. او ابتدا در گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( قم حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. ابالغ پیام رئیس جمهوری به مراجع عظام تقلید در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم و پیگیری فرصت های تعامل وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی با حوزه های علمیه از جمله اهداف سفر وزیر ارشاد به شهر قم بود. سیدعباس صالحی، در این سفر با آیت اهلل وحید خراسانی، آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت اهلل علوی گرگانی، آیت اهلل سعیدی، آیت اهلل سبحانی، 

آیت اهلل استادی، آیت اهلل حسینی بوشهری، آیت اهلل اعرافی و ... دیدار و گفت وگو کرد.

پاسخ ایران به گزارش حقوق بشری اسما جهانگیر:

بر پیشرفت های متعدد حقوق بشری در ایران چشم پوشی شده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با رد 
گزارش جدید حقوق بشری اسما جهانگیر گفت: 
این گزارش را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم 
رویکردهای سیاسی و گزینشی به تضعیف جایگاه 

و شان حقوق بشر در جهان می انجامد .
به گزارش ایسنا،  بهرام قاسمی پیرامون انتشار  گزارش 
جدید خانم اسما جهانگیر گزارشگر  وضعیت حقوق بشر 
در جمهوری اسالمی ایران که قرار است به نشست آتی 
کمیته سوم مجمع  عمومی ارائه شود، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران عمیقا اعتقاد دارد گزارشی که توسط این 
گزارشــگر ویژه  تهیه شده  و  ماموریت  ایشان  بر پایه  
قطعنامه ای مبتنی بر اهداف و اغراض کامال  سیاســی و 

گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین را 
به رسمیت نمی شناسد و  آن را کامال مردود و غیر قابل 

قبول می داند.
این دیپلمات افزود: متاسفانه به رغم پاسخ های مکرر، 
مفصل و مستدل جمهوری اســالمی ایران به ادعاهای 
بی اساس مطرح شده، محتوای گزارش کماکان  مبتنی 
بر مجموعه ای از اطالعات نادرســت و پیش داوری های 
ناصــواب در خصوص وضعیت حقوق بشــر ایــران و با 
استفاده از منابع غیر معتبر تهیه شده است که وجاهت 
و اعتبار گزارش را به صورت جدی خدشه دار می سازد؛ 
به نظر می رســد  متاسفانه  گزارشــگر ویژه   چشم بر 
موارد متعددی از پیشــرفت های حقوق بشری در ایران  

فروبسته است و همچنان با به کارگیری عباراتی مبهم و 
با اظهار نگرانی های بالوجه بر اساس اطالعات غیرموثق، 
ســعی نموده تصویر تاریک و یک ســویه ای از وضعیت 
حقوق بشر در ایران ترسیم نماید، و بی شک این مسئله، 
اصل بی طرفی و  کار حرفه ای گزارشگر را تا حد  بسیاری  

خدشه دار می سازد.
 ســخنگوی وزارت امور خارجــه در پایان تاکید کرد: 
معتقدیم بهره گیری از رویکردهای سیاســی، تکراری و 
گزینشی از سوی  اندکی از کشورها در حوزه حقوق بشر، 
به خصــوص در برهه ای که  به صــورت همزمان، جامعه 
جهانی شاهد نادیده انگاشتن موارد نقض فاحش حقوق 
بشر و فجایع انســانی توسط گروه های تروریستی مورد 

حمایت آنها در کشــورهایی مانند یمن، بحرین، میانمار 
و ... هســتیم، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شان مقوله 
حقوق بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان آن 

را در پی نخواهد داشت.

آنانی که علیرضای ما را از نزدیک می شناســند شــهادت می دهند که او در خلوص و 
خوبی و صفا، چگونه مرزهای بی کرانگی را در نوردیده اســت و این را همان چشمان شور 
انگیز به یغما رفته اش، بیشــتر از همه خصایل نیک سرشــارش گواهی می دهد. آه از این 
باد بالخیز که چشمان زیبای اسوه نجابت و اسطوره شرافت ملی- مذهبی را ناجوانمردانه 
نشــانه گرفت. باورش سخت است؛ انســان هایی در پیرامون ما باشند که بخواهند تا این 
حد اصرار بر ستمکاری و نابه کاری داشته و این ظلم را بر نهایت آستانه صبوری و خشوع 

فرود آورند.
علیرضــا در خوبــی و خصلت چنان گوی ســبقت را از هم گنان خوبــش می ربود که 
باورکردنی نیست کسی را توان عناد با او تا آن اندازه می بود که دست تطاول بر چشمان 
معصومانه او برد. بدین گمان باطل که از شــرافت بی حصرش انتقام ربوده باشد. علیرضا 
عزیزکــرده همه ما بوده و هســت. وقتی حــق او و مردمی که بــه او رای داده بودند، از 
نمایندگی مجلس ششم ربوده شد، چه نجیبانه نشان داد صندلی و قدرت برای او برخالف 
بسیارانی وسیله بود و نه هدف. او اهداف متعالی خود را پس از یغمای رای اش، چنان پی 
گرفت که بهایی به بزرگی از دست دادن چشمان زیبایش بپردازد. آنانی که این روح آزاد 
را چنین نانجیبانه زخمی کردند و نرگس مستانه چشمانش را مجروح، آگاه باشند که این 

کردار را فرجامی خوش در پی نیست و مظلمه خلق را جزایی هست.     

رئیس ائتالف ملی عراق با آیت اهلل هاشمی شاهرودی و محسن رضایی، رئیس 
و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، آیت اهلل هاشمی شاهرودی، روز یکشنبه در دیدار با عمار حکیم، رئیس 
ائتالف ملی عراق گفت: نقش علما، حوزه های علمیه و فتوای جهاد مرجعیت شیعه و نیز 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران در پیروزی های اخیر ملت عراق در برابر داعش بسیار 

برجسته و تعیین کننده بوده است.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریــح کرد: در جریان جهــاد علیه داعش، 
دین داری و انگیزه توجه به مســائل دینی در مردم تقویت شــده اســت. عراق کشوری 
قدرت مند اســت؛ ما قدردان پیروزی ها و فداکاری های ملت عراق هســتیم و نباید اجازه 
دهیم قضایای سیاســی و اختالفات احتمالی سیاست مداران بر روحیه مردم تاثیر سلبی 

بگذارد. به همین جهت باید خدمات و پیشرفت های انجام شده برای مردم تبیین شود.
هاشمی شاهرودی همچنین افزود: پیروزی در جنگ علیه داعش یک نعمت الهی است 

چنان که تشکیل حشد الشعبی و فتوای جهاد علمای شیعه نعمتی بزرگ بود.
محسن رضایی نیز در این دیدار گفت: شرایط امروز عراق شبیه به وضعیت ایران بعد از 
پایان جنگ است چراکه مساله امنیت رو به بهبود گذاشته است و باید با خدمت رسانی به 

مردم، مساله شناسی راهبردی و همبستگی ملی به سوی آینده حرکت کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی، مساله 
امنیــت در عراق رو به بهبود خواهد نهاد، ادامه داد: خطر و تهدید جنگ داخلی در عراق 
رفع شده، امنیت داخلی نیز رو به بهبود خواهد گذاشت و با پیروزی مقتدرانه ملت عراق 
پیش بینی می شــود که حوادث تروریستی کاهش خواهد یافت. از این رو ذهن ملت عراق 
به ویژه شــیعیان نباید معطوف به گذشــته بماند بلکه باید به ساختن عراق بپردازند زیرا 

مسائل عراق آینده با دیروز تفاوت های اساسی دارد.
 رضایی همچنین وحدت شــیعیان را با اهمیت دانســت و افزود: برای دستیابی به این 
وحدت، نیازمند رسیدن به نگاه مشترک و درک راهبردی از تهدیدها و فرصت های آینده 

و تفاوت مسائل امروز با مسائل و شرایط دیروز هستیم.
عمــار حکیم نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی 
و محســن رضایی، از حســن نظر، پیگیری ها و همراهی های مســئوالن ایرانی در قبال 
رویدادهای عراق قدردانی کرد و به ارائه گزارشــی از وضعیت سیاســی - اقتصادی عراق 

پرداخت.  
عمار حکیم همچنین آرزو کرد که ملت عراق با عبور از دو تهدید تروریسم و مداخالت 
بیگانگان، بتواند نقش و سهم خود را در عزت و اقتدار جهان اسالم، بیش از پیش ایفا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مســیر 
بانک های دیگر گشوده شده و  با  عقد قرارداد 
با بانک های دیگری نیز برای گشــودن خطوط 
را  اعتباری مذاکره شده است. خبرهای خوبی 

در این باره در هفته های آینده خواهید شنید.
به گزارش ایلنا محمد نهاوندیان در پاســخ به این 
ســوال که با توجه به آنکه قرار است از ۱۱ شهریور 
کاهش نرخ سود بانکی به صورت جدی اجرایی شود، 
چه تضمینی وجود دارد که طرح کاهش نرخ ســود 
به سرنوشــت بخشنامه های دیگر بانک مرکزی دچار 

نشــود و این بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم؟ گفت: تفاوتی که شرایط امروز ما با 
گذشته دارد آن است که عامل مزاحم و اخالل گر موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را در 

صحنه پولی - اعتباری کشور نداریم.
وی ادامه داد: این موسســات نرخ ســود بانکی را باال می بردند و همین مساله بهانه ای 
می شد تا بانک ها نیز با ترفندها و تمهیدات خاصی نرخ سودهایشان را باال ببرند تا از این 

قافله عقب نماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بساط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از 
صحنه اقتصاد کشــور جمع شده است، اظهار داشت: امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی با 
حمایت نهادهای حاکمیتی بیش از گذشته شده و بانک مرکزی هم نسبت به این مساله 

جدی است.
نهاوندیان در پاســخ به این ســوال که آیا پس از فاینانس هشت میلیارد یورویی اگزیم 
بانک کره جنوبی شاهد عقد قرارداد با بانک دیگری هم خواهیم بود؟ تصریح کرد: بله، این 
مســیر گشوده شده و با بانک های دیگری نیز برای گشودن خطوط اعتباری مذاکره شده 

است. خبرهای خوبی را در این باره در هفته های آینده خواهید شنید.

برای چشمان شورانگیز اسوه نجابت؛
 علیرضا رجایی

خمینی  امــام  امداد  کمیتــه  رئیس 
)ره( بــا تاکیــد بر این که ایــن کمیته 
دیوان  بازرسی،  نظارت ســازمان  تحت 
محاسبات، شــرکت مفیدراهبر و دفتر 
قانون جامع  لزوم تهیه  بر  رهبری است، 
برای فعالیت های ســمن ها و خیریه های 

غیرحکومتی تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در پاســخ به سوالی درباره نحوه 
همکاری این کمیته با ســمن ها، خیریه ها و 
نهادهای خدماتی و خیریــه ای غیرحکومتی 
گفت: کمیتــه امــداد امام خمینــی با این 
ســمن ها و خیریه ها ارتباط دارد اما متاسفانه 
یک اشکال قانونی در مســیر ساماندهی این 

موسسات وجود دارد.
فتــاح تصریح کرد: متاســفانه ســمن ها و 
خیریه هــای غیردولتــی و غیرحکومتی رها 
بوده و بعضا مشــخص نیست صاحب، ناظر یا 
حساب رس آن ها چه کســانی هستند. به هر 

حال این موسسات از مردم کمک های مالی و 
نقدی جمع آوری می کنند و مردم نیز به خاطر 
خصائــل اخالقی و دینــی و روحیه مهربانانه 
کمک می کنند اما بعضاً مشــخص نمی شود 
این مبالغ مادی کجا و چگونه هزینه می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان 
این که شک عمده ای به موسسات و سمن های 
خیریه ندارد و از فعالیــت اکثر این نهادهای 
غیرحکومتی اســتقبال می کند، گفت: با این 
حال باید مراقبــت دقیق تری صورت گیرد تا 
احیاناً شاهد تخلفات اقتصادی در این حوزه ها 
نباشیم و این درحالی است که مواردی از این 

تخلفات را در سال های گذشته شاهد بودیم.
فتــاح تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی 
)ره( با وجود این که یک نهاد حکومتی است، 
از طریق ســازمان بازرسی، دیوان محاسبات، 
شــرکت مفیــد راهبــر، دفتر مقــام معظم 
رهبری و هم ازطریق حراســت مورد نظارت 
قرار می گیرد اما بســیاری از این ســمن ها و 

خیریه های غیرحکومتــی تحت هیچ نظارتی 
نیستند.

او یادآور شــد: هم اکنون پرونده های تخلف 
فراوانی در دادگاه ها داریم که بر اســاس آن، 
ایــن خیریه های غیرحکومتی پــول مردم را 
جمع کرده و امروز مشخص نیست که چگونه 

هزینه شده است.
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی )ره( با 
تاکید بر لزوم قانون منــد کردن فعالیت های 
خیریه ها گفت: در مجلس نیز هشــدار دادیم 
که فعالیت خیریه ها نیازمند یک قانون جامع 
است تا مشخص باشد متولی نظارت و کنترل 
هرکدام از این خیریه ها کجاست و کمک های 

مردمی چگونه هزینه می شوند.
فتــاح در پایان تصریح کــرد: قطعا کمیته 
امــداد خمینــی )ره( با تمامــی خیریه ها و 
ســمن هایی که از آن ها شناخت دقیق دارد، 
تعامل و هم افزایی داشــته و بعضــاً به آن ها 

کمک نیز می کنیم.

مجلس  رئیســه  هیات  ســخنگوی 
خبرگان با اشاره به برگزاری اجالس این 
نهاد در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور گفت: 
با حضور در مرقد  بعد خبرگان  یک روز 
امام راحل به تجدید پیمان با آرمان های 
انقالب می پردازند واعالم می کنند  رهبر 
درآورده  اهتزاز  به  ایشــان  که  پرچمی 

همچنان در اهتزاز خواهد ماند.
بــه گزارش ایســنا، وی در ادامه به شــرح 
سومین اجالس رســمی مجلس خبرگان در 
دوره ی پنجــم پرداخت و گفت: زمان اجالس 
سوم، سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ شهریور 
ماه است. ســپس در روز ۵ شنبه، خبرگان با 
حضور در مرقد امــام راحل به تجدید پیمان 
بــا آرمان های رهبــر کبیر انقالب اســالمی 
می پردازند و اعالم می کنند پرچمی که ایشان 
به اهتــزاز درآورده همچنان در اهتزاز خواهد 
ماند. خبرگان رهبری سپس در دیدار با مقام 

معظم رهبری از رهنمودهای ایشان استفاده 
می کنند.

خاتمی افزود: دســتور کار اجالس سوم با 
ســخنرانی افتتاحیه توســط  آیت اهلل جنتی 
رئیس مجلس خبرگان آغاز می شــود سپس 

جلسه غیر علنی مجلس برگزار خواهد شد.
وی عنوان کــرد: غیر علنی بودن جلســه 
از این بابت اســت که جلوی ســوء استفاده 
بیگانگان گرفته شــود وگرنه که مردم ایران 

اسالمی محرم نمایندگان خبرگان هستند.
دبیر مجلــس خبرگان رهبــری ادامه داد: 
نطق های پیش از دســتور توســط شــانزده 
نفــر از نماینــدگان در ۴ جلســه و هر کدام 
به مدت ۱۵ دقیقه ایراد خواهد شــد. دراین 
نطق ها نمایندگان مســائل کالن کشــور، به 
 ویــژه مباحث مربــوط به والیــت را مطرح 
می کنند. آیــت اهلل خاتمــی در خصوص دو 
طــرح مورد بحث در اجالس خبرگان شــرح 
داد: طــرح اول در خصــوص افزایش تعداد 
اعضای کمیســیون های سیاسی و اجتماعی 
و کمیســیون پاســداری و حراست از والیت 
 فقیــه که کمیســیون های پرکاری هســتند 

می باشد.
دبیر مجلس خبــرگان رهبری طرح دوم را 
اصالح  قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

عنوان کرد و افزود: در انتخابات اخیر خبرگان 
خالء هایی در قانون مشــاهده شد. به ویژه این 
که مقــام معظم رهبری، سیاســت های کلی 
انتخابــات را ابالغ کردند. لذا مجلس خبرگان 
خود را مخاطب این سیاســت ها دانسته و بر 
این اساس کمیســیون آیین نامه در چندین 
جلســه متوالی مصوبه ای در قالب ۳۶ ماده و 
۲۴ تبصره آماده و به هیات رئیسه ارائه کردند 
که در صحن علنی مطرح خواهد شــد و پس 
 از تصویب به وزارت کشــور ابــالغ و اجرایی 
می شود. وی در ادامه این طرح را توضیح داد 
و گفت: برای نام نویسی در انتخابات مجلس  
خبرگان مدرک ســطح ۴ حــوزوی باید ارائه 
شود. مورد دوم نیز در خصوص سن کاندیداها 
می باشــد. مجلس خبــرگان می خواهد رهبر 
تعیین کنــد رهبری که مــردم بپذیرند. لذا 
با اینکه جوان گرایــی در عرصه های اجرایی 
ارزشمند است، لکن در این عرصه مالحظاتی 
الزم است. پر واضح است که اعتماد مردم به 
محاســن سفید بزرگان در این عرصه بیش از 
جوانان است. با این که کامال معتقد به جوان 
گرایی مثبت هستیم. اما هر چیزی که از حد 
بیــرون رود تاثیر خود را از دســت می دهد؛ 
 در این طرح سن ۴۰ ســالگی پیشنهاد شده 

است.

یک عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید 
کرد کــه اصالح طلبــان و اصول گرایان 
پذیرفتنــد کــه طرف مقابــل حذف 
 شدنی نیســت و به این نتیجه منطقی 

رسیدند.
به گزارش ایســنا، محمدعلــی ابطحی در 
ارزیابــی خــود از عملکرد فعلــی دو جریان 
اصالح طلــب و اصول گــرا در کشــور، گفت: 
در حال حاضر در شــرایطی قــرار داریم که 
بیشــتر از همیشــه به خصــوص در دو دهه 
اخیــر اصالح طلبــان و اصول گرایــان به این 
 نتیجه رســیدند که طرف مقابل قابل حذف 

نیست.
وی ادامه داد: به خصوص بعد از ســال ۸۸ 
جریان اصول گرا تالش کــرد تا اصالح طلبان 
را از ریشــه نابود کند اما انتخابات های اخیر 
نشــان داد که آنها همچنــان پایگاه مردمی 

خــود را دارنــد. در عین حــال اصول گرایان 
نیز از پشــتوانه قــوی حاکمیتــی برخوردار 
هســتند بنابرایــن امکان حــذف آنها وجود 
 نــدارد و درســت هــم نیســت کــه حذف 

شوند.
این فعال سیاســی اصالح طلب خاطرنشان 
کرد: اصول گرایان و اصالح طلبان در ســپهر 
سیاســی کشــور باقی هســتند و نه بعد از 
ســال 7۶ امکان حــذف اصول گرایــان بود 
 و نــه بعــد از ســال ۸۸ اصالح طلبان حذف 

شدند.

ابطحی تصریح کرد: هــر دو جریان به این 
نتیجه منطقی رســیدند که چــون نمی توان 
طــرف مقابل را حــذف کرد بایــد به اصول 
مشــترکی رســید و می بینیم که جریان های 
افراطی هر دو طیف ادبیات خشونت آمیز خود 
را کنار گذاشــته اند البته هنوز به خصوص بعد 
از انتخابات تندروهای اصول گرایی نپذیرفتند 
که باید آرام باشــند و افراطی مانده اند اما هر 
دو جناح تالش می کنند بپذیرند که یک طیف 
 پشــتوانه مردمی و دیگری از قدرت برخوردار 

است.
این عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: 
در ایــن بین جریاناتی مثــل جریان اعتدالی 
از جبهه اصالح طلبــان و دولت بهار از طیف 
اصول گرایان به وجود آمد اما نهایتا جریان های 
 اصلــی همــان اصالحــات و اصول گرایــی 

هستند.

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد:

سمن ها و خیریه های غیر حکومتی
 تحت هیچ نظارتی نیستند

خبر

هاشمی شاهرودی در دیدار با عمار حکیم:

تشکیل حشد الشعبی  و فتوای جهاد علمای 
شیعه نعمتی بزرگ بود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان خبر داد:

برگزاری اجالس مجلس خبرگان در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور

محمدعلی ابطحی: 

اصول گرایان و اصالح طلبان پذیرفتند که هیچ یک حذف شدنی نیستند

سرپرســت زائران ایرانی خانه 
داغدار  همچنــان  گفــت:  خدا 
از دســت دادن عزیــزان خود 
منا  قبل  ســال  دو  حادثــه  در 
این  پرونده  پیگیری  و  هســتیم 
طوری که  به  دارد  ادامه  شــهدا 
اختیــار  در  الزم  مســتندات 
 کمیتــه تحقیــق قــرار گرفته 

است.
به گــزارش ایرنا، حجت االســالم و المســلمین ســید علی 
قاضــی عســکر ابــراز امیــدواری کــرد پیگیری هــای انجام 
 شــده در ایــن خصوص، هرچــه ســریع تر به نتیجــه مطلوب 

برسد.
وی اقدامــات و پیگیری های انجام شــده از ســوی بعثه مقام 
معظم رهبری و ســازمان حج و زیــارت درخصوص این حادثه 
را یــادآور شــد و گفت که او و رئیس ســازمان حــج و زیارت 
در این ســفر نیز در مالقات های خــود موضوع را پیگیری کرده 
 و ایــن پیگیری ها بــرای ادای حقوق بازمانــدگان ادامه خواهد 

یافت.
قاضی عســکر همچنین درخصوص تعیین هویت ۱۱ شــهید 
گمنام حادثه منا افزود:  تعدادی از بســتگان شــهدا در این سفر 
برای آزمایش دی ان ای حضور دارند و امیدواریم با شناســایی 
هویت این شــهدا؛ محل دفــن این عزیزان واالمقــام در مقبره 

الشهدا مشخص شود.
سرپرست زائران ایرانی خانه خدا در ادامه به سفر عزت مندانه 
و تــوام با احتــرام زائران ایرانی در حج امســال اشــاره کرد و 
خطاب به زائران کشــورمان گفت:  اگر امســال زائــران ایرانی 
عزت مندانه به حج مشرف شده اند و توانسته اند با عزت،  کرامت، 
 سربلندی و آسایش مناســک حج را انجام دهند به برکت خون 

شهداست.
سرپرســت زائران ایرانی خانه خدا همچنین با تشریح شرایط 
بسیار سخت؛ جانکاه و طاقت فرسای ساعات اولیه پس از شهادت 
شــهدای منا که جمعیت حاضر را متاثر ساخت و بسیاری اشک 
ماتم و اندوه ریختند، اظهارکرد: یکایک این شهدا دارای فضائل 
و خصوصیات اخالقی واالیی بودند و اگر بخواهیم یاد کنیم باید 
نام همــه آنها را ببریم، ما همچنان داغدار از دســت دادن این 

هستیم. عزیزان 

عجیب ترین اتفــاق فوتبالی ایــران را می توان به لیگ 
چهاردهم مربوط دانست؛ جایی که تراکتور قهرمان نشد اما 

جشن قهرمانی تلخی را برگزار کرد.
به گــزارش ایلنــا، تراکتورســازی در کنــار ســپاهان و نفت 
تهــران مثلث قهرمانی فصــل چهاردهم فوتبال ایران را تشــکیل 
 می دادنــد و تــا روز پایانــی معادلــه قهرمانــی آنها نامشــخص 

بود.
در هفتــه پایانــی لیگ برتــر ســپاهان باید در فوالدشــهر به 
 مصاف ســایپا می رفت و تراکتورســازی نیز از نفت تهران پذیرایی 

می کرد. 
ســپاهان در پایان بازی را با دو گل به ســود خود خاتمه داد و 
تراکتورسازی اما نتوانست از برتری ۳ بر ۱ خود محافظت کند و با 
تســاوی ۳ بر ۳ شرایط را کامال عوض کرد. اما در عین ناباوری این 
تراکتوری ها بودند که در پایان بازی به جشن قهرمانی پرداختند و 
تصاویر عجیبی از استادیوم یادگار امام تبریز آنها را در حال جشن 

قهرمانی به نمایش گذاشت.
 در ایــن ارتبــاط گفته می شــد انتشــار یــک خبر اشــتباه 
مبنی بر تســاوی ســپاهان باعث شــده آنها به گمــان قهرمانی 
به برگزاری جشــن بپردازند. جشــنی کــه البتــه دقایقی کوتاه 
 ادامــه داشــت و همــه چیــز به بهــت و غــم و انــدوه تبدیل 

شد.
اکنون بعد از دو ســال و اندی از آن ماجرا گفته می شــود مرکز 
بررسی استراتژیک قرار است گزارش خود از دالیل و مقصران این 

مساله را اعالم کند و به زودی آن را رسانه ای خواهد کرد. 
گزارشــی که نشــان می دهد چه کســانی منبع خبر اشــتباه 
 تساوی ســپاهان و برگزاری تلخ ترین جشــن قهرمانی لیگ برتر 

بودند.  

قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی:

پیگیر پرونده شهدای منا هستیم

گزارش مرکز بررسی های استراتژیک از اتفاقات ورزشگاه یادگار؛

چه کسانی پشت پرده برگزاری تلخ ترین 
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور:جشن قهرمانی لیگ برتر بودند؟  

بساط موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز در کشور جمع شده است


