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رئیس جدید سازمان تبلیغات اسالمی :افق های
روشنی پیش روی انقالب اسالمی است

...

ستاره سحر از صبح انتظار دمید
غدیر از نفس رحمت بهار چكید

یادداشت روز
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

غدیر پنجره همیشه باز هدایت و سعادت

 ...و خداوند انسان را به عنوان گل سرســبد آفرینش و اشرف مخلوقات آفرید و برای هدایت و به
سعادت رسیدنش« ،پیامبر»ی برای هر انسانی در وجود او به ودیعت گذارد و «عقل» هر انسانی
شدپیامبردرونیاو،اماکردگارحکیمبدینبسندهنفرمودودرهرعمروزمانپیامبرانیازجنس
خود انسان نیز برای راهنمایی بشــر برانگیخت و از میان آن هزاران رســول و نبی و پیامبر ،پنج
بزرگوارشانرااولوالعزموصاحبشریعتقراردادپسانبیاءیکیپساز دیگریمبعوثشدندو
رسالتخویشرادرعهدوزمانخودبهانجامرسانیدندتاازپیبزرگپیامبرانیهمچوننوحنبی
ا،...ابراهیمخلیلا،...موسیکلیما،...عیسیروحا...نوبتبهحضرتمحمدمصطفیرسید
وبهارادهومشیتوحکمتالهیوجودمبارک«حبیبخدا»شدهمنقطهپایانوهمنقطهآغاز.
اما نقطه پایان از آن رو که با چشــم فروبســتن حضرت ختمــی مرتبت از دنیای فانی و شــتافتن
حضرتش به دیار باقی ،دیگر چون پیامبری نبود و به وعده قرآن پس از محمد مصطفی رســولی
برانگیخته نخواهد شــد« ،انقطاع وحی» و بسته شدن پنجره وحی و پایان ارســال ُر ُسل و بعثت
انبیاءمحققشد.
اماآیاخداوندتبارکوتعالیوحکمتبالغهوربوبیاشرامیسزدکهانسانرادرجهانپسازختم
نبوتوانقطاعوحیبهخودواگذارد؟!آیه67سورهمائدهبهصراحتپاسخاینسوالرامیدهد«یا
ایهاالرسول َب َّلغما ُان ِزلالیکمنر ّبکوانلمتفعلفماب ّلغترسالته»درهجدهمذیالحجهسال
یازدهمهجریودرحجةالوداع.پیامبرعظیمالشأناسالمحضرتختمیمرتبتبنابرصریحاین
آیهماموریتمییابدامرخداوندرحمانورحیمکهازسرلطفهیچوقتدرِهدایتوسعادترابه
«حاج»ازطوافکعبهوخانهخدابرگشتهنه
رویبشرنبستهبهمردمابالغکندتادرحضورهزاران
ّ
وصی،جانشینوهادیامتپسازپیامبرخاتمروشنشودبلکهچراغ
تنهابرایچندمینبارتکلیف ّ
راه و راهنمای مسلمانان و جهان بشریت را که خداوند در وجود و «والیت» و «امامت» علی بن ابی
طالبامیرالمومنینواوالدطاهرینشقراردادهبهمردمهمهاعصاروقرونعیانوآشکارامعرفی
شدهباشدومردمبداننداگرچهبارحلتپیامبرعظیمالشأناسالمحضرتختمیمرتبت،پنجره
وحیبستهشداماپنجرههدایتبشربهواسطهافاضهدایمفیضالهیازطریقامامتووالیتهیچ
گاهبستهنمیشودوحضرتربالعالمینانسانراهیچگاهبیراهنمانمیگذاردوچونابالغآن
امرالهیعظمتیچنینسترگوپیوستهباهدایتوسعادتبشرداردخداوندحکیمابالغنکردن
آنرامساویباانجامنشدن 23سالرسالتحضرتمحمدمصطفیاعالممیفرماید.
سپسختمنبوتوانقطاعوحیازاینبابنقطهآغازاست،آغازوالیتوامامتدرادامهبعثتانبیاء
ورسولخاتمبرایتداومهدایتوسعادتانسانتاآخرالزمانحبیبخدابهفرمانالهی،مصداق
«منکنت
راهمبیهیچآرایهوکنایهایباباالبردندستامیرمومنانبرفرازجهازشترانوندای َ
موالهفهذاعلیمواله»معرفیفرمودتاجایهیچشبههایباقینماند.
غدیر اما بزرگ عید الهی بعد از بعثت انبیای عظام خصوصا بعثت نبی مکرم اسالم است روزی
رضیتلکم
تممتعلیکمنعمتیو
کهخداوندعلیاعلیخودفرمود«الیوماکملتلکمدینکمو َا
ُ
ُ
االسالم دینا» (آیه 3سوره مائده) و آیا روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی عید ا ...اکبر نیست؟! و
«سید»هاجفاییبزرگبهاینیوما...اکبروهنگامهسرنوشت
خالصهکردنوبلکهتقلیلآنبهعید ّ
سازآیندهامتوانسانیتنیست؟!
آیا مردم جهان خصوصا مســلمانان و به ویژه شــیعیان ،قدر غدیر را آن چنان که باید می دانند؟
آیا حتی محبــان والیت و امیرمومنان آن چنان که باید نســبت به غدیرو والیــت و اولیای الهی از
امیرمومنانگرفتهتاحضرتصاحبالزمانشناختومعرفتپیداکردهاند؟آیاهریکازماتامل
رسو ُل ُهوالذین
ولی ُک ُماهللو ُ
وغورواندیشهایدرآیه 55سورهمائدهکردهایم؟کهمیفرماید«انما ُ
آمنواالذینیقیمونالصلوةویوتونالزکوةوهمراکعون»
آیاسبکزندگیماوشیوهمدیریتبرخیمسئوالنماشباهتیبهزندگیومدیریتامیرمومنانو
اوالدطاهرینشدارد؟بدانیمکهبیشازهرکسیمدعیانمحبتووالیتخصوصامسئوالندر
قبالامیرمومنان،پیامبرعظیمالشأناسالموخداوندرحمانوغدیرمسئولاند.

چه نیکوســت فرا رســیدن بهاری که خزان ندارد .روزی که در آن ،دین ،با تعیین جانشــین رســول
ربالعالمین ،تکمیل و اسالم ،به عنوان دین نوع بشر ،از ســوی خدای رحمان ،برگزیده شد .غدیر،
تجلیرحمتخداستبربندگانش.مهربانیکههدایتمیکندعبدخودرا،بهسرمنزلیکهبرایاو
آفریدهاست.فردا،درواحهغدیرخمچهمحشریبرپاست!خیلحاجیانیکهبههمراهآخرینپیامبر
حج گزاردهاند و سرخوش هستند از عهدی که با پروردگار خود بستهاند ،به زیباترین و پرشکوهترین
میعادگاهتاریخ،دعوتاند؛آنهامهمانضیافتیالهیهستندکهسرنوشتانسانیتباآنگرهخورده
است و در این ضیافت ،فرشتگان آسمان نیز ،حضور دارند .غدیر ،عید والیت است ،عید شکرگزاری
و بندگی خدا .یا علی! به شــکرانه اعالم والیتت ،مهر و ماه ســجده کردند؛ وقتی رســول مهربانیها
دستت را بلند کرد ،انگار تمام زمین و زمان در غدیر خالصه شد ،همه حجت مسلمانی ،همه ایمان.
برایفرشتگان،زمینغدیرخم،مقدستریننقطهدنیاشدوآسمانآرزوکردکاشبتواندبرآنخاک
تفتیده ،بوسه زند .در آن تجمع پرالتهاب ،حجت بر بندگان تمام شد که سلسله والیت برای هدایت
بشریت،تاقائمآلمحمد(عج)،پرتوافکنراستیوایمانخواهدبود.درمیعادگاهتشنهوتفتیدهغدیر،
همه به نظاره آمدهاند این گزینش رحمانی را؛ این تجلی خواست پروردگار یکتا را؛ این ریزش باران
لطفخداوندبرجانخستهفرزندانآدمرا.راستیکهغدیر،خالصههمهنعمتهایالهیاست.

رهبر انقالب اعضای هیئت امنای سازمان
تبلیغات اسالمی را منصوب کردند

حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،در حکمی اعضای هیئت امنای سازمان
تبلیغات اســامی را منصوب کردند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب ،متن
حکم ایشان به این شرح است:
«بســم ا ...الرحمن الرحیم  /بدین وســیله حضرات حجج اسالم ســید مهدی خاموشی ،محمد
قمی،احمدواعظی،محمدحسینروحانینژادومحمدرضافالحرابراساسماده ۸و ۹اساسنامه
ســازمان تبلیغات اســامی به عنوان اعضــای هیئت امنای آن ســازمان منصــوب میکنم .الزم
اســت آقایان محترم در چارچوب وظایف آمده در اساسنامه و با جهتگیریهای مذکور در حکم
مجدانه دنبال نمایند.توفیقات الهی برای همگان را مسئلت
رئیس سازمان اقدامات مقتضی را ّ
سیدعلی خامنهای  ۵ -شهریور »۱۳۹۷
مینمایم.
ّ

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبرداد :

ارائه طرح های فناورانه برای مقابله باریزگردها
در دستور کار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور
حاجیان -معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم گفت :طبق مذاکره و هماهنگی های انجام شــده با
کارگروه مقابله باریزگردها درسازمان محیط زیســت؛چندین دانشگاه ومرکز پژوهشی برای ارائه
طرح های فناورانه به منظورمقابله باریزگردهامامورشــده اند.دکتربرومند روز گذشته درنشست
خبری ســی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فنــاوری که از 11تا 14شــهریورماه در
شهراصفهانبرگزارمیشود،خاطرنشانکرد:استفادهازظرفیتدانشگاههابرایکنترلآلودگی
هوای کالن شــهرها و حل معضل ریزگردهاازمدت ها پیش دردستورکارســازمان محیط زیســت
قرارگرفته وکارگروهی نیز برای این منظور ایجادشده است ؛امابا توجه به بحرانی ترشدن وضعیت
ریزگردها؛ توافقی باکنسرسیوم پژوهشی و فناوری دانشگاه های برتر برای حل این معضل زیست
محیطیانجامشدهاستتاضمناجرایطرحهایفناورانهدراینزمینه،راهکارهایموثرینیزبرای
رفعاینمسئلهارائهشود.ویبابیاناینکهاجرایاینماموریتهاهماکنوندردستورکاردانشگاه
هاقرارگرفتهاستافزود:دراینراستامراکزپژوهشیفعالدرحوزهشیمیوبیوتکنولوژیماموریت
دارندتادرزمینهتولیدمحصوالتیکهبهصورتشیمیاییوبیولوژیکمیتوانددرتثبیتریزگردها
موثرباشد،اقداموگزارشبررسیهایخودرانیزبهوزارتعلومارائهکنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

خبرگزاری صدا و سیما -رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیگفت:انقالباسالمیمادرآستانهیکجهشبزرگقرارداردوافقهایروشنیپیشروست .حجتاالسالموالمسلمینمحمدقمی،در
مراسمتودیعومعارفهرئیسسازمانتبلیغاتاسالمیکهباحضورحجتاالسالموالمسلمینمحمدیگلپایگانیرئیسدفترمقاممعظمرهبریبرگزارشد،افزود:بهفضلخداازاینمرحلهعبورخواهیم
کردواتفاقاتخوبیبرایمقدمهسازیظهورخواهدافتاد.ویگفت:سخنما،مکتبحضرتامام(ره)استوتعبیرمحکمیکهایشانازاسالمارائهکردندوجامعه،نبایدازاینعطیهمحرومشود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• نرخ برنج پاکستانی بــرای عمده فروشی 7200
تومان اعالم شده ولی وقتی من کاسب برای خرید
اقــدام می کنم  7700تومان حساب می کنند ولی
در صورت حساب  7200تومان نوشته می شود! در
ضمن روغن هم همین گونه است به نرخ روی حلب
حسابمیکنندصورتحسابنرخمصوبمیدهند.
چهکارکنیم؟
••روش رد گم کنی کارکرد حساب های سنگین با
کارتخواناینگونهاستکهباهماهنگییکصندوق
(مثال صندوق صنفی) کــارت خــوان صندوق را در
تجارتخانه نصب می کنند و مبالغ مستقیم به حساب
صندوق می رود و کارکردشان نشان داده نمی شود!
••روزنامه ها به دکه های زابل هم بروید!
•• آقایانوآقازادههاچندینسالاستکهدرکشورهای
اروپایی یا آمریکایی زندگی می کنند و سرمایه مملکت
را در این کشورها خرج می کنند یا سرمایه گذاری می
کنند چرا تاکنون کسی از خروج سرمایه توسط آقازاده
ها صحبت نکرده حاال که چند نفر از مردم عادی چند
قطعه زمین و ملک در کشور گرجستان آن هم از پول
و سرمایه خودشان خریده اند به مسئوالن برخورده و
برایجلوگیریازخروجسرمایهدنبالراهکارند.
••اتفاقاقیمتتریاکهمعجیبرفتهباال!
•• اگر دولت آقای روحانی و سران دو قوه دیگر واقعا
عزم خود را برای مقابله با گرانی جزم کرده اند بهترین
راه افزایش سود سپرده بانک ها به  22تا  25درصد
است .با این کار تمام پول هایی که در بازار دالر و سکه
و خودرو و داللی می چرخد که عامل بدبختی مردم
است ،دوباره از این بازار بیرون می رود و سپرده گذاری
می شود و بانک ها و دولت هم با این پول ها می توانند
چرخ صنایع کشور را بچرخانند .به خدا مشکل بازار و
گرانی این است و بس.
••خراسان تو که از خودت تعریف می کنی چرا حرف
مردم را منعکس نمی کنی؟ چند بار برای مسکن مهر
گفتموپیامکدادمجوابیندادید!
••در جواب دوست عزیز پزشک باید بگم االن دکترها
تاجرشدهاندوحتیبهحقخودشانهمقانعنیستند.
بارهامراجعهکردمهرپزشکبارادیولوژیوآزمایشگاه
خاصی قــرارداد بسته و فقط همون رو قبول می کنه
اعتراض هم که می کنی اون قدر خرج جانبی برایت
میتراشهکهپشیمونمیشی.
••چرا دولت بر شعار باطل و باور اشتباه گذشته اصرار
دارد و تاکید می کند که قیمت کاالیی که متاسفانه باال
رفتبهقیمتگذشتهکاهشپیدانمیکند؟
••در جواب دوستی که گفته بودند مبادله با دالر را
حذف کنیم ،باید گفت دالر معتبرترین و با ارزش ترین
واحد پولی در کل جهان است .حتی یورو هم اعتبار
دالر را ندارد.
••سریال های پدر و دلدادگان بسیار غم انگیز و خسته
کننده هستند و فیلم نامه ضعیفی دارند ،نویسندگان

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

قوی و کارگردان های کاربلد به میدان بیایند و آثار
فاخربسازند.
••آقایجهانگیریماهمچنانمنتظرآیندهروشنبرای
خودمان و کشورمان هستیم که شما در ایام انتخابات
وعدهدادیدفکرنکنیدفراموشکردیم!راستیدوبرابر
شدنقیمتخودرواحیانابهشماارتباطیداردیاخیر؟!
••احسنت به آقای الیاس حضرتی که منافع مردم را به
منافع حزبی و اصالح طلبان ترجیح داد و رای مثبت
به استیضاح صحیح داد .بعضی افــراد مدعی که در
روزهای امتحان مردود شدند!
•• باتوجهبهاینکهخانمهایزیادیدرسنازدواجقرار
گرفته اند چه خوب است مردانی که استطاعت کافی
دارند بتوانند همسر دومی را هم داشته باشند که این
امردرنهایتبهنفعجامعهخواهدبود.
••چه کسی پیگیر پرداخت ضرر و زیان ما بابت عمل
کردنبهسخنانوزیرمحترمارتباطاتدرنخریدنتلفن
همراهاست؟قیمتسهبرابرشدهاست!
••دست روی هرچی برای خرید می گذاریم می گویند
مواد اولیه اش از خارج می آید پس ما چی داریم؟!
••مردم از اخراج سیف و وزیران ناتوان شاد شدند ولی
مقصر اصلی شریعتمداری است که باید استیضاح
شودوبگوید 44میلیارددالرارزیکهوزارتصنعتبه
تاجراناتاقبازرگانیاختصاصداده،کجاستوچرابا
اینهمهپول،مواداولیهکارخانجاتتامیننشدهوچرا
بر عرضه در بازار و گرانی سرسام آور کاالهای ایرانی
که زیر نظر وزارت او تولید می شود ،نظارت ندارد و بی
خیالوضعیتبداقتصادیمردماست؟
••اگرخودروسازهادرعرضدوهفتهخودروبهبازارمی
دادند قیمت پراید به 40میلیون نمی رسید چرا کسی
جلوی احتکار خودرو را نمی گیرد؟ چهار ماهه ثبت نام
کردیموپولدادیمولیخبریازتحویلخودرونیست.
••دیــروز پرایدم مشکل فنی داشــت رفتم تعمیرگاه
قطعه می خواست رفتم بگیرم نوفروشی گفت شرکت
تهیه کننده پنج ماه است که قطعه نداده تا خوب گران
بشود .قطعه 25هزار تومان شده 115هزار تومان! دو
قطعه خریدم شد  165هزار تومان! کو گوش شنوای
مسئوالن.
••دوستانعزیزاجناسبایدبهقیمتروزفروختهشود.
این کار اصال حرام نیست .حاال یک سال پیش خریده
باشی یا یک روز پیش .فقط باید از دولت ناکارآمد گله
کرد.
••چرابرخیشرکتهایبزرگبهوعدههایخودعمل
نمیکنند؟مثلسایپاکهپولدعوتنامهراکاملگرفته
اما دوماهه پراید را تحویل نداده.
•• مدتی اســت خانم هــای دوچرخه ســوار در برخی
خیابان های شهر به چشم می خورند .امروز صبح در
میدانجمهوریاسالمیسه دخترباپوششنامناسب
در حالی سوار بر دوچرخه بودند که دو پسر موتورسوار
باآنهامشغولخوشوبشبودند.البتهنصبمجسمه
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(المان)زندوچرخهسواردرحاشیهچهارراهاحمدآباد
در شیوع این رفتارها بی تاثیر نیست .خطرات معنوی
(مزاحمت) و مادی (تصادف) در انتظار خانم هایی
استکهدرمحیطبازبهچنینحرکاتیاقداممیکنند.
•• دیروز رفتم برای پسرم در مهد الرضای آستان قدس
ثبت نام کنم از ساعت 9صبح تا 2این همه پدر و مادر را
در این هوای گرم و آزاردهنده نگه داشته بودند و فقط
می گفتند سایت باز نمی شود .از آستان قدس چنین
انتظارینداشتم.
••«ولگردهای» قدیمی به «وب گردهای» جدید تغییر
یافته اند با این تفاوت که تعداد بیکاران وب گرد 10
میلیونی که قابلیت مزاحمت در سطوح بین المللی را
دارند قابل مقایسه با ولگردهای گذشته نیستند .به
عنوان مثال همین حمله به سایت تیم های قطری که
باعثشرمندگیخیلیازایرانیانشد.
••باباآبداد،دیگهشعارمانیست،بابااصالآبنداشت
که به کسی بده ،آب نسل های بعد از خود را نجات
دهیم.مهربانیراتمرینکنیم.
••چهخوبهسرمایهواردکنندگانگوشیتلفنهمراهرا
اعالمکنیدکهباکدامپشتوانهبانکبهآنهاوامدرقالب
ارز داده؟ یا از چه رانتی استفاده شده؟
••سالهاستکهاقتصادکشوربرپایهورودکاالوواسطه
گری و داللی می چرخد نه بر محور نوآوری و ابتکار و
تولید.اگرروزیتاخیریدروارداتصورتپذیردنتیجه
آنمیشودکهمیبینیم.
••چند ماه است که از حساب مردم بابت قرعه کشی
مثبت والیبال کسر می کنند ولی هیچ خبری از قرعه
کشینیست.تاکیمردمراسرکارمیگذارید؟
••بــا وجــود افــزایــش قابل توجه قیمت بلیت های
هواپیما «اما همین قیمت چند روز پیش» بسیار کمتر
از نرخ های مصوب دولتی است .جالب است خود
دولت گران می کند و می گوید همین قدر که ما گران
کردیم کافی است .گران فروشی از این بیشتر جرم
اســت .ولی کسی نیست که به گــران فروشی های
خود دولت رسیدگی کند .وای که چه مردم نجیب و
عجیبی هستیم ما!
••دربــاره گرانی بی دلیل خودرو دولت نمی خواهد
کاری انجام دهد و گرنه کافی است فقط به مدت چند
ماه واردات خودرو را آزاد کند بعد می بینیم که همین
خودروسازان به دست و پای مردم می افتند یا نه؟!
••خدمت اون خانم عرض کنم من وقتی سرپرست
خانواده در نبود پدرم باشم چطوری ازدواج کنم؟ خانم
دهه 60اگر راه حل دارید بسم ا. ...
••سالمدوستعزیزکهازگرانیمایبیبیبهتنگآمده
ای ،این جانب با بزرگ کردن شش فرزند شهادت می
دهم که هرگز مای بیبی استفاده نکردم نه بچه هایم
دچار مشکل شدند نه پاهای شان پرانتزی شد .خیلی
ساده و سنتی رضایت کامل هم داشتم .لطفا از مسائل
مهمتریکههماکنوندرجامعههستبفرمایید
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