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فرهنگی

بزرگداشت سالروز شهادت دکتر
بهشتی و شهدای7تیر امروز در
حرم مطهر رضوی برگزار می شود

مراسم بزرگداشت سی وهشتمین ســالروز شهادت
دکتربهشتیو 72نفرازیارانامام(ره)وانقالب،امروز
پنجشنبه(6تیرماه)ازساعت 18تا 20درجواربارگاه
ملکوتی امام رضا (ع) ،رواق امام خمینی (ره) برگزار
میشودوحجتاالسالم سعیدی رئیس دفترعقیدتی
سیاســی فرماندهــی معظم کل قــوا ســخنرانی می
کند .براســاس برنامــه زمان بنــدی شــده اعالمی از
سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی،برپایینمایشگاهشهدایترور،تهیهشدهتوسط
بنیادهابیلیاندرایوانمقصورهمسجدجامع گوهرشاد
همزمــان بابرگــزاری مراســم  ،ازدیگــر برنامــه های
بزرگداشت شهدای  7تیر است .همچنین کنفرانس
بین المللی حقوق بشر آمریکایی از منظر مقام معظم
رهبری توسط دفترایشانبامشارکتبنیادهابیلیان
درتهران،مشهدوقم برگزارخواهدشد.

باپیامرئیسمجلسشورایاسالمی

نخستینکنگرهنکوداشتنماینده
شهید «علی اکبر دهقان» درتربت
جام برگزارشد

حقدادی  /نخســتین کنگره نکوداشــت شــهیدعلی
اکبر دهقان ،اولین نماینــده مردم تربت جــام  ،تایباد
و باخرزدرمجلــس شــورای اســامی کــه در حادثــه
تروریســتی هفتــم تیر در کنــار شــهید آیــت ا ...دکتر
بهشــتی و ۷۲تــن از یــاران باوفای امــام و رهبــری به
شهادت رسید ،با حضور مسئوالن ومردم در مصالی
الغدیراینشهرستانبرگزاروپیامرئیسمجلسشورای
اسالمینیز قرائتشد.دربخشیازپیامرئیسمجلس
آمده است :انقالب شکوهمند ایران اسالمی و اقتدار
نظام ما امروزه در سطح بین المللی و منطقه ای منشأ
تحوالت شگرفی دربیداری ملت های مسلمان و ظلم
ستیزیوعدالتخواهینهضتهایآزادیبخشبوده
وخواهدبود.درحادثهعظیمهفتمتیرسال ۶۰بودکه
ملت با از دست دادن۷۲چهره متعهد و انقالبی چون
شهید دکتر بهشتی و شــهید علی اکبر دهقان عزادار
شــد ،این درحالی اســت که با وجود تالش دشــمنان
صفوف دشمن شکن مردم فشــرده تر و عزم آنان برای
تداومحرکتدرمسیرتحققکاملارزشهایاسالمی
و آرمان هــای امام و شــهدا پرشــتاب تر شــد.درادامه
مراســم ،کریمی قدوســی نماینــده مردم مشــهد در
مجلس گفت :به برکت شهدا و رهبری نظام اسالمی
۲۶۳جاســوس و نفوذی در جای جــای ایران وجهان
شناساییودستگیروعدهایبهدرکواصلشدند.وی
دربخشدیگریازصحبتهایشیادآورشد:مدیریکه
باگذشت ۴۰سال از انقالب۳۶سال آن وزیر و معاون
وزیر بوده و خودش اعالم کرده ۱۰۰۰میلیارد تومان
ثروت دارد ،چگونه این ثروت را جمع کرده است؟وی
بااشارهبهقانونرسیدگیبهاموالمسئوالنگفت :با
بسیجعمومیازمردمخواستهشدهتاوضعیتمدیران
راگزارشدهندوهرمدیریکهازراهغیرمشروعاموالی
را جمع کرده باشد ،همه اموال وی مصادره می شود.
وی تاکید کرد:مدیران در تراز انقالب داریم که درصد
آن ها کم و زیاد می شود که باید دروسط میدان باشند
تا فضیلت ها حفظ شود.درخاتمه مراسم ،از یادمان
شهید دهقان در گلزار شهدای بهشت نبی با شرکت
مهمانان کنگره رونمایی شد.
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اخبار
گوناگون

بهمناسبتشهادتامامجعفرصادق(ع)برگزار
میشود

شنبه؛اجتماععظیمصادقیون
در عرصه میدان شهدا

باحضوررئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشورونمایندهولیفقیهدرخراسانرضویانجامشد

معرفی مسئول جدید دفتر نمایندگی
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان

گزارش جلسه
مسعود حمیدی

جلســه معارفه مســئول جدید دفتر نمایندگی
شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه اســتان و
قدردانی از زحمات مســئول قبلی ایــن دفتر با
حضوررئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه
کشــور و نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی
برگزارشد .آیتا...علمالهدی  درمراسمتکریم
و معارفه مسئوالن ســابق و جدید دفتر شورای
سیاســتگذاری ائمــه جمعه خراســان رضوی
اظهار کرد :امروز تقریب ًا در مصلی های سراسر
استان ،منزل و وســیله ایاب و ذهاب امامجمعه
حتی در دورترین نقاط تأمینشده است ،امروز
نهاد شــورای سیاســت گــذاری را شایســته در
عرض و طول در جهات مختلف میبینیم.
به گزارش خراسان رضوی ،آیت ا ...علم الهدی
روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه مسئوالن
سابق و جدید دفتر شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه اســتان که در دفتر نماینــده ولیفقیه در
استان برگزار شد ،با اشاره به تحول ایجادشده
در شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور
بــا حضــور حجتاالسالموالمســلمین حــاج
علیاکبــری اظهار کــرد :مفتخر بــه هدایتها
و تدابیر ارزشــمند ایشــان در مدیریت این نهاد
مقدس هســتیم.نماینده ولیفقیه در اســتان،
با اشــاره بــه خدمــات حجــت االســام معادی
در دوره  13ســاله مســئولیت دفتــر شــورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه استان اظهار کرد:
روزی کــه حجــت االســام معــادی عهــدهدار
ایــن مســئولیت شــدند ،دفتــر شــورا در اتاقی
دریکی از حسینیهها قرار داشــت و تنها توزیع
بخشنامههای ابالغی شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه کشــور را انجــام مــیداد و موقعیت
امامان جمعه ســه اســتان ازنظر مصلی و دیگر
ملزومات بر زمینمانده بود.
امامجمعه مشهد ادامه داد :در دورهای که بنده
بهعنوان امامجمعه مشهد منصوب شدم ،برای
پیگیریاینموضوعاتخدمتنمایندهولیفقیه
دراستانیعنیحضرتآیتا...طبسیرسیدمو
درخواستکردماجازهدهندامامانجمعهبرای
طرح مشکالتشان نزد آن فقید بروند .ایشان نیز
پذیرفتند که هرمــاه با پنج تــن از امامان جمعه
دیدار داشته باشند اما بعد از دو ماه این دیدارها

لغو شــد .بنده از آن مرحوم ســؤال کردم دلیل
لغو شــدن دیدارها چیســت که مرحوم آیت ا...
طبسیگفتند؛ائمهجمعهایکهآمدهاندازبنده
مصلی ،دفتر و دیگر مــوارد را میخواهند و اگر
بندهبخواهمبهایندرخواستهارسیدگیکنم
باید کار آستان قدس را کنار بگذارم درحالیکه
این وظیفه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
است که به این مسائل رسیدگی کند .این قضیه
ک ً
ال برهم خورد.وی ادامه داد :حجتاالســام
معادی در دورهای که مسئولیت پذیرفت گاهی
اتفاق میافتاد طــی یکی دو روز ،بیــش از هزار
کیلومتر مسافت را در ســه استان طی میکرد،
بعد از جدا شــدن ســه اســتان ،امروز تقریب ًا در
مصلی هــای سراســر اســتان ،منزل و وســیله
ایاب و ذهاب امامجمعه حتی در دورترین نقاط
تأمینشده و امروز نهاد شورای سیاست گذاری
را در عــرض و طول شایســته در جهات مختلف
میبینیم.
آیــتا ...علمالهــدی ضمــن تقدیــر از انتخــاب
حجتاالســام ایزدی بــرای مدیریت شــورای
سیاســت گذاری ائمه جمعــه اســتان ،تصریح
کــرد :حجتاالســام ایــزدی گزینــه انتخابی
حجتاالسالموالمســلمین علیاکبری است.
آقای ایــزدی ،از یــک تبــار فوقالعاده ارزشــی
روحانی است و ابوی ایشــان از علمای مشهد و
شخصیتهای دارای قدرت تربیتی و پرورشی
در حوزه علمیه هستند ،زحمات ایشان در حوزه
علمیــه خراســان در مدیریت مدرســه بهعنوان
حرکتهایاخالصمند،معروفومشهوراست
و بزرگترین اثر تربیتی ایشان ،فرزندان ایشان

هســتند.در ادامــه این مراســم رئیس شــورای
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه کشــور با اشــاره
به برکات نماز جمعه اظهــار کرد :امروز نهضت
اسالمی توانسته اســت نظام برساخته خودش
را در چلــه دوم انقالب معرفی کنــد که بهنوعی
معجزه دوم بعد از معجزه عصر انقالب اسالمی
اســت .این تداوم و رســیدن به چنیــن مقطعی
بعد از تمام چالشها و فرازوفرودهاســت .نماز
جمعه ،ســتاره درخشــان این منظومه است که
خداوند به برکت نهضت اسالمی آن را به جامعه
بشــریت عطا کرد.حجتاالسالموالمســلمین
حاج علیاکبری  ،گفت :به برکت نماز جمعه از
انسجام ملی و انقالبی ما صیانت شده است .به
برکت تریبون های نماز جمعــه صدای انقالب
اســامی رســاتر از همیشــه به گوش جهانیان
میرســد و حوزههای علمیه رونق یافته اســت.
به برکت نماز جمعه دفاع مقدس ما پشــتیبانی
شــد و رویارویی شــبکهای فراگیری بــا جریان
هــای فتنهگر در مقاطــع گوناگــون مانند فتنه
 88اتفاق افتاد.وی افزود :به برکت نماز جمعه
بسیاریازمشکالتاجتماعیشهرهایمختلف
کشــور حلوفصل شــده اســت و برخی شهرها
صاحب گاز ،بیمارستان و دیگر امکانات شدند.
درآستانهچهلمینسالگردبرگزارینمازجمعه
کشور هستیم و امیدواریم در چله دوم انقالب،
نمــاز جمعههای ما بانشــاط بیشــتر ،باکیفیت
بهتروجذببهترجامعهجوانکشورونشرزیباتر
معارف الهی و صیانت از آرمــان های انقالبی و
حفظ و تقویت روحیه انقالبی در کشــور برگزار
شــوند.امامجمعه موقت تهران تأکیــد کرد :از

این به بعد ،باید در جست وجوی مشقهای تازه
نماز جمعه در جامعه پردازی اســامی و تمدن
اسالمی باشیم.
وی با اشاره به امامت آیت ا ...علم الهدی در نماز
جمعه مشهد گفت :نکتهسنجیها و استخراج
نکتههای بینظیر با لسان نافذ و بیان بلیغ آیت
ا ...علم الهدی در شکلگیری نهاد مقدس نماز
جمعهتأثیرگذاراست.همچنینمرحومآیتا...
طبسی در دوران حیات خود نقش کارگردانی
نماز جمعه در استانهای خراســان را بر عهده
داشتند.
رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشور
گفت:باداشتنسرمایهبزرگوالیتفقیهکهیک
عطیه الهی هستند ،در ذیل سایه والیت عظما،
جامعه ما هرروز بیشتر از گذشته به وجود رهبر
عزیز و حکیــم افتخار میکند که ایشــان اقتدار
اسالم و مسلمین را به رخ جهانیان میکشد.
بــه تازگــی در دیــدار رهبــر معظــم انقــاب با
نخســتوزیر ژاپــن جلوههایــی از ایــن اقتــدار
را جامعــه بشــریت مشــاهده کردند و بــا در هم
پیچیــدن طومــار حیلههــای اســتکبار ،ایــن
دیدار همه را به شــگفتی آورد با آن جمله ای که
فرمودند بنده این آقــا را شایســته مبادله هیچ
پیامی نمیدانم و روی سخن را به سمت مهمان
برگرداندنــد.وی ادامه داد :مشــکالت کشــور
باوجــود چنیــن رهبــری و انســجام و نمازهای
جمعه حلوفصل خواهد شــد .حضــرت آقا در
حرم مطهر رضــوی در روز اول ســال ،بشــارت
دادند امسال سال گشایشهاست که نمونه آن
جریان پهپاد است که دلها را شاد کرد و معلوم
است که امسال اتفاقات خوبی در راه است.
حجتاالسالموالمســلمین حــاج علیاکبری
ضمــن تقدیــر از زحمــات حجتاالســام
معــادی در دوره مســئولیتش در دفتر شــورای
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان گفــت:
حجتاالســام معادی در ســامان دهــی نماز
جمعه در استانهای خراســان زحمات زیادی
کشــیدهاند کــه قابلتقدیــر اســت .امیدواریم
حجتاالســام ایــزدی تکمیلکننــده راه وی
باشــند.در پایان این مراســم ،از زحمات حجت
االســام معادی بهعنوان مسئول ســابق دفتر
شورایسیاستگذاریائمهجمعهاستانتقدیر
شــد و حجتاالســام ایزدی بهعنوان مسئول
جدید این نهاد حکم مسئولیت گرفت.

ســالروز شــهادت امام جعفر صادق(ع) ،امسال نیز با
شکوههرچهبیشتردرمشهدالرضا(ع)برگزارخواهد
شــد و زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی ،روز شنبه
همزمــان با شــهادت ششــمین اختر تابناک آســمان
امامت و والیــت ،با حضــور در عرصه میدان شــهدای
مشــهد ،مراســم اجتماع عظیــم صادقیــون را برگزار
خواهند کــرد .به گزارش خراســان رضــوی ،اجتماع
صادقیون در مشهد ،همزمان با ســالروز شهادت امام
جعفر صادق(ع) ،ســاعت 8:30روز شــنبه 8،تیرماه
در عرصه میدان شهدا برگزار می شود و سخنران این
مراسمآیتا...علمالهدی،نمایندهولیفقیهدراستان
است .حاج احمد واعظی و حاج مهدی رسولی نیز در
این مراسم مداحی خواهند کرد .پس از آن نیز تشرف
دستهجمعیعزادارانپیادهبرایعرضتسلیتبهامام
رضا(ع)بهحرممطهررضویبرگزارمیشود.
•برنامههایحرممطهردرایامشهادتامام
صادق(ع)

همچنین در هفته جاری ،ویژه برنامههای ســخنرانی
حرممطهررضویباموضوعتبیینحکمتهاینظری
وعملیامامصادق(ع)،هرروزباسخنرانیحججاسالم
والمسلمینماندگاری،محمودمروی،علیرضاحدائق،
محمدباقر موســوی ،موســوی کاهانــی ،محمدعلی
دستجردی و سیدمهدی حائریزاده در صحن جامع
رضــوی ،رواق امــام خمینــی(ره) ،رواق دارالحجــه و
مسجدگوهرشادبرگزارمیشود.برنامههایفرهنگی
قبلوبعدازنمازمغربوعشاءدرصحنجامعرضوی،
برنامههای قرائت ادعیه ،مناجاتخوانی و سخنرانی
رواقامامخمینی(ره)ومسجدگوهرشادنیزبهصورت
شــبانه روزی در اماکــن متبرکــه حرم رضــوی برگزار
میشــود .همچنیــن موضوعات «امــام صــادق(ع) و
شــیوه زندگی»« ،حقــوق اجتماعــی در کالم و ســیره
امام صــادق(ع)»« ،حکمتهای نظــری و عملی امام
صادق(ع)» و «دعا و نیایش در ســیره امام صادق(ع)»
در محافل سخنرانی و فرهنگی تبیین و زیارت جامعه
کبیره،امینا،...دعایتوسلبانوایمحمدعطارپورو
دعایکمیلبانوایعلیمالئکهدرحرممطهررضوی
قرائتمیشود.

نرختورمنقطهبهنقطهدراستان
به ۴۷/۴درصدرسید
رنجبر /نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در
خردادماه امسال با  4.2درصد کاهش نسبت به
اردیبهشت ماه ،به  47.4درصد رسید .بر اساس
گزارشمرکزآمارایرانازشاخصقیمتمصرفکننده
طی خرداد ماه  98عدد شاخص کل برای خانوارهای
استان به  172.5رسید که نسبت به ماه قبل یک دهم
درصد کاهش دارد .نرخ تورم  12ماه منتهی به خرداد
امسال در کل خانوارهای استان 36.2درصد بوده که
نسبتبهاردیبهشتماه  3.2درصدافزایشیافتهاست.

