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 بیانیه وزارت خارجه ایران درباره قتل 4 شهروند مصری
در برابر توطئه تفرقه افکنانه میان فرق اسالمی 

باید هوشیارانه برخورد کرد
وزارت ام�ور خارجه کش�ورمان با صدور بیانیه ای قتل وحش�یانه 4 

شهروند شیعه مصری توسط سلفی های تندرو را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه کشورمان در این بیانیه تاکید کرده است: جمهوری اسالمی 
ایران ضمن تقبیح هرگونه اقدام افراط گرایانه و خشونت طلبانه مغایر با دین مبین 
اسالم، کتاب و سنت حضرت  رسول اهلل)ص(، اطمینان دارد که ملت فهیم و انقالبی 
مصر به مدد رهبران مدبر خویش همانگونه که در گذشته توطئه صهیونیستی 
اختالف انگیزی میان اسالم و مسیحیت را خنثی  و از انقالب و وحدت ملی خود 
دفاع کردند، در قبال توطئه شوم تفرقه افکنانه میان فرق اسالمی نیز هوشیارانه  

برخورد خواهند کرد و مانع هر گونه نفاق افکنی خواهند شد.
روز یکشنبه گروهی از شیعیان که به مناسبت نیمه شعبان در منزل یکی 
از شیعیان در روستای ابومسلم در الجیزه گردهم آمده بودند، توسط تعدادی از 
سلفی های تندرو هدف حمله قرار گرفته و در جریان ضرب و شتم این شیعیان 
چهار نفر از آنها از جمله شیخ »حسن شحاته« از رهبران شیعه کشته شدند و 

مهاجمان اسباب و اثاثیه منزل را تخریب و خانه را به آتش کشیدند.
تماس تلفنی صالحی با همتای مصری

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با همتای مصری خود آمادگی خود را 
برای هرگونه همکاری در قالب ابتکار نشست چهارجانبه مصر پیرامون تحوالت 

سوریه با مشارکت وزرای خارجه ترکیه، عربستان و ایران اعالم داشت.
علی اکبر صالحی همچنین اقدامات گروهی تندرو در مصر و حمله به منزل 
شیخ حسن شحاته از علمای جهان اسالم و تنی چند از مسلمانان این کشور را 
که به طرز فجیعی شهید و مجروح شدند محکوم نمود و اظهار داشت: ما برای 
مصر جز خیر و ثبات نمی خواهیم؛ لیکن برخی طرف ها در این کشور یک روز با 
ایجاد درگیری  با جامعه مس��یحیان و روز دیگر بین مسلمانان درصدد تضعیف 
و بی ثبات کردن مصر هستند. »محمد کامل عمرو« وزیر امور خارجه مصر نیز 
ضمن تشکر از تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان بر برگزاری هرچه سریعتر 
نشست چهارجانبه پیرامون سوریه تاکید و از آمادگی سوریه در ورود به فرایند 
گفت وگوی ملی اس��تقبال کرد. وی با محکومی��ت جنایات اخیر در مصر اظهار 
داشت: به فتنه گران اجازه نخواهیم داد به درگیری های فرقه ای و مذهبی در این 

کشور دامن بزنند و با مسببین آن قویا برخورد می کنیم.

ابراز تاسف آیت اهلل صافی گلپایگانی 
از کشتار شیعیان مصر

سرویس شهرستانها -
آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی در پیامی از ش�هادت دکتر شیخ 

محمدحسن شحاته به دست گروهی گمراه و جاهل ابراز تاسف کرد.
در پیام این مرجع تقلید خطاب به علمای ازهر آمده است: با کمال تاسف و 
تاثر اطالع پیدا کردیم که آقای دکتر شیخ محمدحسن شحاته به دست گروهی 
گمراه و جاهل به فجیع ترین و وحش��ی ترین وضع ممکن به ش��هادت رسیده و 
خون پاکش را بر زمین ریخته و متاسفانه به بدن مطهر او هم جسارت ها کردند 
و چهره رحمتی دین حنیف را در دنیا خش��ن ترین چهره - که خالف ش��ئونات 

انسانی و اسالمی بود - نشان دادند.
در ادامه این پیام آمده است: شاید بتوان گفت از این گروه جاهل و سفاک 
این کار خالف اس��المی و انس��انی بعید نباش��د، چون این گروه نه تنها در مصر 
دست به این اعمال ننگین می زنند بلکه در سایر کشورهای اسالمی هم امنیت و 
آرامش را از مسلمانان گرفته و روزگار را بر آنها سیاه نموده و به تباهی کشانده اند، 
ولی تعجب از این است که در کشوری که دانشگاه بزرگ »االزهر« وجود دارد و 
قرن ها افتخارش این بود که معارف بلند اسالمی و اخالق حمیده پیامبر عالیقدر 
اس��الم صلی اهلل علیه و آله را به جهانیان ارائه می دهد امروز ش��اهد آن هستیم 
که این جنایات در این کشور اتفاق افتاده است! آیت اهلل صافی اضافه کرده است: 
ازهر ش��ریف باید به وظیفه اصلی خود بیش��تر عمل کند البته از شما به واسطه 
محکوم کردن این جنایت ضد بش��ریت تش��کر می کنیم ولی این کافی نیست. 
شما علمای بزرگ ازهر در مقابل اسالم عزیز مسئول هستید و مسئولیت امروز 

شما بیشتر از سابق است.
آی��ا نمی بینید ه��ر روز علماء وهابی چه فتاوای خالف ش��رعی می دهند و 
مسلمانان را به ریختن خون مسلمانان تحریک می کنند؟! آیا احتمال نمی دهید 
که اینها توطئه دش��منان اسالم است که در کشورهای خود، همه در آسایش و 
امنیت باش��ند ولی مس��لمانان را در کشورهای اسالمی به جان هم انداخته اند؟! 
آیا ش��ما تصور قتل کودکان بی گناه و زنان بی پناه و مردان مظلوم را نمی بینید 
که با فجیع ترین وضع ممکن کش��ته می ش��وند و تصویر آن را هم به جهانیان 

نشان می دهند؟!
بیایید و برای خداوند قیام کنید و از توان قدرت معنوی و مذهبی خود کمال 

استفاده را برده و اقدام فوری نمایید که فردا دیگر دیر است.
بار دیگر بیایید همه علماء اسالم، مسلمانان را به وحدت و یکپارچگی دعوت 
نموده و این آیه شریفه را نصب العین خود قرار دهید که: »وال تنازعوا فتفشلوا 

و تذهب ریحکم...«
بیایید به دنیا نش��ان دهیم که اس��الم عزیز، دین رحمت و رأفت و مهربانی 

است؛ دینی است که عزت و سرفرازی را برای بشریت می خواهد.
بیایید به دنیا اعالم کنیم که قانون اساس��ی ما قرآن کریم اس��ت و ما به این 
کتاب آس��مانی معتقدیم و دوست داریم پیام های بزرگ سعادت آفرین آن را به 
جهانیان اعالم کنیم. شما امروز از سران کشورهای اسالمی بخواهید که دست از 
اختالف و نفاق بردارند و همه و همه در برابر قرآن کریم سر تسلیم فرود آورند.

وی در پایان آورده است:  اینجانب با دلی پر از آه و ناله از وضعیت اسفبار امروز 
مسلمانان به پیشگاه قادر متعال شکوه دارم و از خداوند متعال می خواهم که عزت 

دیرینه مسلمانان را به آنها برگرداند و دشمنان اسالم را خوار و مخذول نماید.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح

حادثه هفتم تیرماه سند حقانیت انقالب اسالمی 
و شکست خط نفاق و انحراف است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای تاکید کرد: حادثه هفتم تیرماه 
حاصل توطئه مش�ترک و ائتالف خط نفاق و لیبرال داخلی با اس�تکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و جنایتکار در مقطعی از تاریخ 

انقالب اسالمی بود.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، حادثه 
هفتم تیرماه را سند حقانیت انقالب اسالمی و صحنه شکست خط نفاق و انحراف 

برابر ملت ایران دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: هفتم تیرماه، سالروز شهادت آیت اهلل دکتر 
بهشتی )ره( و هفتاد و دو تن از یاران صدیق امام و انقالب در فاجعه تروریستی 
انفج��ار دفتر مرکزی حزب جمهوری اس��المی در س��ال 1360، از صحنه های 
عبرت انگیزی اس��ت که اتحاد ش��وم نفاق داخلی و تزویر خارجی در برابر نظام، 

انقالب و ملت ایران را برای همیشه ناکام و شکست خورده معرفی کرد.
این بیانیه افزوده است: حادثه هفتم تیرماه حاصل توطئه مشترک و ائتالف 
خط نفاق و لیبرال داخلی با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و 
جنایتکار در مقطعی از تاریخ انقالب اسالمی بود که با اراده الهی حضرت امام)ره( 
و اقدام انقالبی مجلس و خواس��ت ملت رش��ید ایران مبنی بر حذف بنی صدر و 
جریان تفکر لیبرالی از صحنه مدیریت اجرایی کشور خنثی و افشای چهره  کریه 

منافقین و گروهک باصطالح مجاهد و مدافع خلق را باعث شد.
در ادامه این بیانیه ضمن بیان طرح فروپاشی و براندازی نظام اسالمی از طریق 
اجرای طرح های ترور و بمب گذاری و حذف تدریجی شخصیت های محوری و 
اصلی انقالب و نهایتاً فراهم س��ازی شرایط برای استقرار رژیمی وابسته و خادم 
به ش��یطان بزرگ در ایران، به عنوان هدف اس��تکبار جهانی از ارتکاب این گونه 
جنایات، تصریح ش��ده اس��ت: برخالف رؤیای آمریکایی ها و منافقین این حادثه 
غم انگیز نه تنها به قرار گرفتن نظام در سراشیبی سقوط و فروپاشی منجر نشد 
بلکه خود به عامل مهم و سرنوشت سازی برای برمال شدن چهره واقعی و منفور 
منافقین و توطئه های نظام سلطه و استکبار و ظهور وحدت و یکپارچگی ایرانیان 
و ع��زم و اراده آنان برای مقابله مردمی با گروهک های ضدانقالب و تروریس��ت 
تبدیل ش��د به گونه ای که در مدت بس��یار کوتاهی طومار حیات ننگین آنان از 
جغرافیای ایران اس��المی پیچیده ش��د. این بیانیه همچنین با تبریک هفته قوه 
قضائیه به ریاست محترم قوه حضرت آیت اهلل آملی الریجانی و سایر مسئولین و 
دست اندرکاران این دستگاه خدوم و فداکار به ویژه قضات محترم، تصریح کرده 
است: قوه قضائیه در امتداد اندیشه، تفکر و آرمان بلند آیت اهلل دکتر بهشتی)ره( 
در تحقق همه جانبه عدالت اس��المی در عینیت جامعه، با مدیریت هوشمند و 
دانش محور، منابع انسانی متعهد و کارآمد و ساختار تحول گرا توانسته است به 
پیشرفت های ممتازی در این مسیر مبارک نائل آمده و با پشتوانه های غنی علمی 

و عملی خود نویدبخش پایداری عنصر عدالت در سطح کشور گردد.
در پایان این بیانیه با تجلیل و پاسداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان ارجمند و 
تاریخ ساز هفتم تیرماه و سایر شهیدان قوه قضائیه اعالم شده است: نیروهای مسلح 
آمادگی دارند همه گونه همراهی با دستگاه قضا در راستای انجام مأموریت های 

محوله را به انجام رسانند.

هاشمی رفسنجانی:
خون شهدای هفتم تیر 

نظام اسالمی را بیمه کرد
رئی�س مجمع تش�خیص مصلحت نظام گفت: خون ش�هدای هفتم 
تیر، آینده نظام اس�المی را بیمه کرد و کش�ور، بعد از این فاجعه از شّر 

تروریست های منافق نجات یافت.
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی روز گذش��ته و در آستانه سالگرد انفجار حزب 
جمه��وری اس��المی در هفت��م تیر با خانواده های ش��هدای این فاجعه س��خن 

می گفت، گالیه های برخی آنها را به  حق دانست. 
وی افزود: خون شهدای هفتم تیر، آینده نظام اسالمی را بیمه کرد و کشور 
بعد از این فاجعه از ش��ّر تروریس��ت های منافق نجات یافت و لذا این ش��هدا و 

خانواده های معززشان از جمله پیشتازان و صاحبان انقالب هستند. 
هاش��می رفس��نجانی متذکر شد: حیف اس��ت آثار و برکات خون شهدای 
انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی که کشور را در آن مقطع از شّر بدخواهان 
تروریست نجات داد، دستخوش افکار باندی و جناحی شود و برخی برخوردهای 
س��لیقه ای جناح��ی، سیاس��ی و گروهی و طرده��ا، موجبات رنج��ش  خاطر و 

گالیه های خانواده هایشان را فراهم کند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: اهمیت خون ش��هدا به اندازه 
آثار وجودی آنان در جامعه اثربخش و مؤثر است و به ویژه در انفجار هفتم تیر، 
دش��منان قصد داشتند نظام اسالمی را در آن مقطع در قوای قضائیه، مجریه و 
مقننه از مشروعیت ساقط کنند که البته نتوانستند و بلکه نتیجه معکوس گرفتند. 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در تشریح سابقه شکل گیری حزب جمهوری 
اس��المی و نقش اساس��ی و بی بدیل آن در حل مش��کالت و معضالت کشور به 
عنوان حزبی فراجناحی و مستقل گفت: در اندک زمانی این حزب توانست زمام 
امور کشور در قوای مقننه و مجریه را ثبات بخشد و جلوی انحرافات و تالش های 
ضدانق��الب و منافقی��ن را بگیرد که البته به همین دلیل نیز مورد بغض و کینه 
بدخواهان و دش��منان قرار گرفت.  وی ادامه داد: پس از تش��کیل مجلس قوی 
ش��ورای اسالمی با حضور نیروهای اصیل انقالب، امام)ره( فرمودند که "مجلس 

در رأس امور است".  
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پایان با قدردانی از خانواده های 
شهدای 7 تیر، ابراز امیدواری کرد در آینده، تبعیضات به وجود آمده، رفع گردیده 
و شاهد باشیم قتلگاه این شهدا، به عنوان مکان یادبودی از این عزیزان و محلی 

برای مردان آزادمنش انقالب اسالمی باشد.
ادامه پیام های تبریک مقامات خارجی 

به رئیس جمهور منتخب
با گذشت بیش از 10 روز از انتخابات 24 خرداد، مقامات برخی دیگر از 
کشورها با ارسال پیام های جداگانه ای انتخاب حجت االسالم والمسلمین 

حسن روحانی را به وی تبریک گفتند.
عب��داهلل گل رئیس جمهور ترکیه عصر دوش��نبه در گفت وگ��وی تلفنی با 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران، خواستار توسعه 

هرچه بیشتر روابط و همکاری  های دو کشور شد.
رئیس جمهور ترکیه با ابراز خرسندی از مواضع و دیدگاه های حسن روحانی، 
از جانب خود و ملت ترکیه انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران 

را تبریک گفت و برای دولت آینده ایران آرزوی موفقیت کرد.
عبداهلل گل با اشاره به اینکه برنامه های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
ای��ران را با دقت پیگیری می کرده اس��ت، خط��اب به روحانی گفت: جذب همه 
قشرهای ملت ایران از جمله جوانان، روشنفکران و زنان به برنامه ها و دیدگاه های 
جنابعالی تصویری بسیار خوب از شخصیت شما ترسیم کرده و برای ما بسیار حائز 
اهمیت است. وی ابراز امیدواری کرد که بتواند با رئیس جمهور منتخب ملت ایران 
در زمان برگزاری اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کند.

رئیس جمهور منتخب کشورمان نیز با تشکر از تماس تلفنی عبداهلل گل و پیام 
تبریک وی، ابراز اطمینان کرد که با تدبیر دولت ترکیه مسائل جاری این کشور به 
سامان برسد و افزود: تحریکات خارجی در مسائل داخلی ترکیه قابل قبول نیست.
روحانی همچنین گفت: بی تردید تعمیق روابط و همکاری های دو کش��ور 
در حل و فصل مس��ائل منطقه و بازگرداندن آرامش و ثبات به منطقه بس��یار 

تاثیرگذار خواهد بود.
برهم احمد صالح، معاون جالل طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان 
عراق در پیامی به حسن روحانی، انتخابش به عنوان رئیس  جمهور منتخب ایران 
را تبریک گفت. همچنین رئیس جمهور منتخب کشورمان به پیام رئیس جمهور 
مصر پاسخ داد و برای ملت مصر سعادت و بهروزی از خداوند متعال مسئلت کرد.

اقدام پنتاگون برای دسترسی به مقاالت دوران 
دانشجویی روحانی در اسکاتلند

وزارت دفاع آمریکا در صدد دسترس��ی به مقاالت دانشجویی رئیس جمهور 
منتخب ایران در دانشگاه اسکاتلند است.

پایگاه خبری »اسکاتلند هرالد« نوشت: وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( درصدد 
دسترس��ی به مقاالت دانشگاهی رئیس جمهور جدید ایران است که در دانشگاه 
اس��کاتلند تحصیل کرده است. براساس این خبر، چند روز بعد از پیروزی دکتر 
»حسن روحانی« در انتخابات ریاست جمهوری تاریخ 14 ژوئن در ایران بود که 
مقامات وزارت دفاع آمریکا با دانشگاه »گالسکو« در اسکاتلند تماس گرفتند و 

دسترسی به مقاالت دانشجویی رئیس جمهور منتخب ایران را خواستار شدند.
دکتر روحانی در دهه 1990 میالدی در دانشگاه گالسکو تحصیل و مدارک 
کارشناسی ارشد و دکترا را از دپارتمان حقوق این دانشگاه دریافت کرده است.

توضیح دفتر سخنگوی دولت 
درباره سخنان الهام درمورد» رجعت«

دفتر سخنگوی دولت در اطالعیه ای درباره انعکاس تحریف شده خبر 
س�خنان اخیر غالمحسین الهام در همایش تجلیل از گفتمان سوم تیر، 
توضیحاتی را منتشر و از آنچه تحریف معنایی این سخنان و قضاوتهای 

عجوالنه برخی افراد و رسانه ها درباره آن خواند، ابراز تاسف کرد.
دراین اطالعیه آمده است: برخی رسانه ها بدون توجه دقیق به معنا و محتوای 
سخنان دکتر الهام، با ذهنیت قبلی نسبت به کلمه »رجعت« و قرینه سازی برای 
آن در زمینه مهدویت، نسبت به تحریف معنایی این سخنان اقدام کرده اند در 
حالیک��ه منظور و مراد دکتر الهام از کلمه رجع��ت به آقای دکتراحمدی نژاد و 
آرزوی بازگشت وی در آینده نزدیک به عرصه سیاسی و اداره دولت باز گردد از 

این رو کلمه»رجعتی دیگر« از سوی سخنگوی دولت به کار رفته است. 
اله��ام با تاکید بر اینکه احمدی ن��ژاد در تبعیت از نایب امام زمان حضرت 
آیت اهلل خامنه ای س��نگ وفاداری بتمامه گذاش��ت، با قرائت فرازهایی از زیارت 
جامع��ه کبیره، به تطبیق دیدگاه های اعتقادی احمدی نژاد در مورد امام)علیه 
الس��الم( با ش��اخصه های مذکور در زیارت جامعه کبیره پرداخته و آرزو کرده 
اس��ت با اتصال انقالب اسالمی ایران به انقالب مهدوی)عج(، دکتر احمدی نژاد 

در کنار رهبر فرزانه انقالب در آن دولت کریمه خدمت کنند.
تناقضی که در تحریف منتشرشده مستتر است؛ "آرزوی رجعت برای دکتر 
احمدی نژاد" در حالی است که وی زنده است و چنین پنداری از رجعت خالف 

اصول و مبانی اعتقادی است و قطعا مراد گوینده نیز چنین نبوده است.
بدیهی و مبرهن است که در نگاه و اعتقادات شیعه تعیین زمان ظهور برای 
امام عصر علیه السالم باطل است لذا نه می توان زمانی را برای آن و نه همراهان 
ایشان را تعیین کرد. لکن از آموزه های موکد دینی است که شیعیان باید پیوسته 
فرج و ظهور را نزدیک دانسته و برای همراهی با آن موعود منتظر خود را آماده 
کنند چنانکه در دعای عهد وارد شده است حتی اگر مرگ بین آنها و زمان ظهور 
فاصله انداخت خدای متعال ایش��ان را برای خدمت در رکاب حضرت ولی عصر 
به دنیا بازگرداند و چنین اس��ت که آرزو  و دعای رجعت برای بندگان مومن و 

صالحی که از دنیا رفته اند ، صحت داشته و به کار می رود.
به همه عزیزانی که به سرزنش راجع به رجعت می پردازند توصیه می شود 
دعای عهد را پیوسته بخوانند و فرازهای این دعا را برای خود و دیگران آرزو کنند.

درمکتب امام

خارج از دستور

نمایندگان مجلس با دو فوریت الیحه اجازه افزایش 
س�هام جمهوری اسالمی ایران در بانک امور ترمیم و 
توسعه موافقت کردند و در صورت تصویب نهایی این 
الیحه س�هام ایران در این بان�ک بین المللی افزایش 

خواهد یافت. 
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی دو 
فوریت الیحه اجازه افزایش سهام جمهوری اسالمی ایران در 
بانک بین المللی ترمیم و توس��عه با 161 رای موافق، 2 رای 

مخالف، 6 رای ممتنع از 195 رای تصویب شد.
بهروز علیش��یری معاون وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتص��ادی و فن��ی ایران در 
توضی��ح این الیحه با تاکید ب��ر اینکه تمام تالش دولت در 
جهت افزایش جایگاه جمهوری اس��المی ایران در مجامع و 
موسسات بین المللی است، گفت: یکی از مطالب مهمی که 
در چند سال اخیر در دستور کار کشورهای در حال توسعه 
و یا توس��عه یافته قرار دارد افزایش قدرت رای دهی و توان 
مقابله با کشورهای پیشرفته و یا توسعه یافته صنعتی است، 
در طی س��ال های متمادی در تشکیل کمیته های حقوقی 
و فنی این موضوع توس��ط کش��ورهای مختلف مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت و تفاهم ش��د که به تدریج س��همیه 
کشورهای در حال توسعه یعنی قدرت رای دهی کشورهای 
کمتر توس��عه یافته به نسبت کل آرا در موسسه بین المللی 

ترمیم و توسعه افزایش پیدا کند.
علیش��یری در ادامه اف��زود: این اتف��اق رخ داد، بخش 
عمده ای از س��هام کشورهای توسعه یافته کم شد و به ویژه 
به کش��ورهایی داده ش��ده که حداقل سهام را در این بانک 
داش��تند. در فرآیند بررس��ی ها 15 یا 16کشور به اصطالح 
توسعه یافته تر سهمشان کاهش پیدا کرد  که از جمله این 
کشورها جمهوری اسالمی ایران، عربستان، آرژانتین، برزیل، 
چین و هند هستند که با اعتراض این کشورها مواجه شد.

وی اظهار داش��ت: بعد از بررسی ها تصویب شد که این 
کش��ورها سهام قبلی شان دس��ت نخورده باقی بماند یعنی 
جمهوری اس��المی ایران با داش��تن1/4 درصد از سهام کل 
بان��ک جهانی با این افزایش حق صدا س��هامش را در بانک 
جهانی حفظ کند. البته این افزایش س��رمایه تعهدی است 
و بنا نیس��ت که ما بهایی را پرداخت کنیم یعنی تنها اعالم 
می کنیم که فرآیندهای این افزایش سرمایه انجام شده است.

 رئیس سازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فن��ی ایران گفت: علت دو فوریت این الیحه به این خاطر 
است که ما حداکثر تا پنجشنبه فرصت داریم اعالم کنیم که 

مراحل قانونی افزایش سرمایه طی شده است.
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه اصناف 

محدود شد
در ادامه جلس��ه روز سه ش��نبه مجلس شورای اسالمی 
بررسی الیحه اصالح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نماین��دگان مجلس با اصالح ماده ای از این قانون مقرر 
کردند مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها از تاریخ 
انتخاب 4 سال تمام است، اعضای هیئت مدیره با رای مخفی 
و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند و اعضای مذکور 
نمی توانن��د بیش از دو دوره متوالی و یا 4 دوره متناوب در 

هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این ماده پیشنهادات 

مختلفی را برای حذف آن ارائه دادند.
برخی از نمایندگان معتق��د بودند نباید در کار اصناف 
دخالت کرد و باید اجازه داد افراد در دوره های متوالی بتوانند 
عضو هیئت مدیره اتحادیه ها باشند اما مخالفان این پیشنهاد 
معتق��د بودند عضویت مادام العم��ر و طوالنی مدت افراد در 
اتحادیه اصناف موجب شکل گیری مافیا و مشکالتی از این 
قبیل خواهد شد و علیرغم پیشنهادات متعدد نمایندگان برای 

در صورت تصویب نهایی مجلس

سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه افزایش می یابد

حذف این ماده با مخالفت مجلس این ماده به تصویب رسید.
واکنش به استفاده از واژه مافیا

ن��ادر قاضی پ��ور و غالمعلی جعف��رزاده در اخطارهایی 
جداگانه از به کار بردن واژه مافیا توس��ط یکی از نمایندگان 

درباره برخی اصناف انتقاد کردند.
غالمعلی جعفرزاده نماینده رش��ت در جلسه علنی روز 
سه شنبه مجلس طی اخطاری با استناد به اصل سوم قانون 
اساسی که بر تکریم همه ایرانیان تاکید دارد، از به کار بردن 
واژه مافی��ا برای برخی اصناف توس��ط یک��ی از نمایندگان 

انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: از وقتی این واژه در مجلس اس��تفاده 
ش��ده است، دو سه نفر به من پیامک زدند و برخورد با این 

توهین را خواستار شدند.
نماینده مردم رش��ت با بیان اینکه در بررسی طرح ها و 
لوایح باید مباحث کارشناسی مطرح شود نه اینکه به دیگران 
توهین شود، افزود: در جریان بحث الیحه اصالح قانون نظام 

صنفی، 2 بار از واژه مافیا اس��تفاده شد که این واژه توهین 
به اصناف کشور است.

ن��ادر قاضی پور نماینده م��ردم ارومیه نیز طی اخطاری 
مش��ابه با نماینده مردم رش��ت با بیان اینکه اصل بر برائت 
اس��ت و تا کس��ی در دادگاه محکوم نشود مجرم نیست، از 

به کار بردن واژه مافیا در مجلس برای صنوف انتقاد کرد.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: شما در دوران دفاع 
مقدس در خط مق��دم جنگ بودید و می دیدید که اصناف 
و بازاری��ان چگون��ه از انقالب و نظام دف��اع می کنند؛ حاال 
ما نباید اصناف کش��ور را مافیا بنامی��م چرا که آنها افرادی 

زحمتکش هستند.
عل��ی الریجانی در پاس��خ به اخطار نماین��دگان درباره 
استعمال واژه مافیا در صحن علنی مجلس گفت: واژه مافیا 

که وارد ادبیات سیاسی ما شده، درست نیست.
 نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره دیگری 
از  الیح��ه اصالح قان��ون نظام صنفی کش��ور مقرر کردند 

داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و 
ایران و دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات 
کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط 
به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود پیش از ثبت نام در 

انتخابات است.
وکالی ملت در ادامه بررس��ی و تصویب جزئیات الیحه 
اص��الح قانون نظام صنفی کش��ور ماده 11 ای��ن الیحه را 

تصویب کردند.
نمایندگان با پیش��نهاد حذف عبارت��ی و رفع ابهام در 
بخش��ی از مفاد ماده 11 مصوب کردن��د که اتحادیه دارای 
شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعی باشد و پس از ثبت در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف 
ای��ران با همکاری دبیرخانه هیئ��ت عالی نظارت تهیه و به 

تصویب هیئت عالی نظارت می رسد.
در تبصره دیگری از این ماده مصوب ش��د کمیس��یون 
نظارت هر شهرس��تان با همکاری اتاق اصناف شهرس��تان 
موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت 
پوشش آنها کمتر از نصاب های تعیین شده است ادغام کند.

مخالفت مجلس با آغاز به کار پیش از موعد 
شوراهای شهر و روستا

مجلس شورای اسالمی فوریت طرح آغاز به کار پیش از 
موعد شوراهای شهر و روستا را تصویب نکرد و بر این اساس 

این احتمال منتفی شد.  
مهرداد بذرپاش  نماینده مردم تهران یکی از طراحان این  
طرح در خصوص علت فوریت آن گفت: در انتخابات شوراهای 
شهر برخی اعضای سابق شوراها رای آوردند و برخی نیز رای 
نیاوردند که این امکان وجود دارد انگیزه کار کردن در افرادی 
که رای نیاوردند کمتر ش��ود و به این خاطر که تصمیمات 
در شورای شهر روزمره است و باید هر روز تصمیم جدیدی 
گرفته شود این امکان وجود دارد به علت بی انگیزگی برخی 

افراد در کارها مشکل ایجاد شود.
نماینده مردم تهران افزود: البته اگر خدایی ناکرده برخی 
افراد نیز به دنبال مفسده باشند بهترین فرصت است تا زمان 
شروع به کار شوراهای جدید برنامه های خود را اجرایی کنند.

در ادامه س��ید حس��ین نقوی حس��ینی نماینده مردم 
ورامین به عنوان مخالف فوریت این طرح گفت: هنوز نتیجه 
انتخابات ش��وراها در برخی روس��تاها و شهرها تایید نشده 
است و هیات های نظارت در حال بررسی اعتراضات هستند.

وی افزود: مجلس نباید طرحی را که در هفته های قبل 
دو فوریت آن را تصویب کرد دوباره بخواهد با یک طرح دو 
فوریتی تغییر دهد چرا که در تاریخ  92/3/19 طرح اصالح 

قانون تجمیع انتخابات به تصویب مجلس رسید.
در ادامه ابتدا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مطرح 
شد که پس از رای نیاوردن یک فوریت آن به رای گذاشته 
ش��د که آن نیز رای نی��اورد، در صورت تصویب فوریت این 
طرح آغاز به کار شوراهای شهر و روستا همزمان با آغاز کار 

دولت یازدهم می شد.
اعالم وصول طرح تشکیل شورای عالی 

اقتصاد مقاومتی 
علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
پیش از پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، موارد اعالم 

وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی 
کشور که به امضای 60 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، 

اعالم وصول شد.
همچنین س��وال ملی محمد رضا پورابراهیمی نماینده 
کرمان از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه درباره اقدامات 
وزارت خارج��ه ب��رای حل مش��کالت اقتص��ادی از جایگاه 

دیپلماسی سیاسی اعالم وصول شد.

احتمال تعیین نماینده معین
 در حوزه انتخابیه تفت و میبد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مردم تفت 
و میبد دیگر در مجلس نهم نماینده نخواهند داشت، از 
احتمال تعیین نماینده معین برای پیگیری امور مربوط 

به این شهرها خبر داد.
حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه 
مجلس درباره تعیی��ن تکلیف مردم تفت و میبد بعد از 
درگذشت حجت االس��الم یحیی زاده نماینده سابق این 
ش��هرها گفت: باید انتخابات دیگری در کش��ور برگزار و 
همزم��ان با آن، انتخابات می��ان دوره ای در تفت و میبد 
برگزار شود تا نماینده جدید این شهرستان ها در مجلس 

تعیین شود.
وی با اشاره به عدم برگزاری انتخابات جدید در کشور 
تا مجلس دهم، به فارس گفت: براین اساس مردم تفت 
و میب��د دیگر در مجلس نهم نماینده نخواهند داش��ت؛ 
مگر اینکه بالضروره و با تشخیص هیئت رئیسه، نماینده 
معینی برای پیگیری امور مربوط به شهرستان های تفت 

و میبد تعیین شود.
س��بحانی نیا در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه 
چرا انتخابات میان دوره ای در حوزه انتخابیه تفت و میبد 
همزمان با برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار 
نش��د، توضی��ح داد: از آنجایی که برای اع��الم آمادگی 
کاندیداه��ای انتخابات مجلس در ح��وزه انتخابیه تفت 
و میب��د و همچنین ثبت نام این کاندیداها فرصت نبود، 
برگ��زاری انتخابات میان دوره ای مجلس در این حوزه به 

این دوره از انتخابات نرسید.
نمایندگان کشتار مسلمانان در مصر را 

محکوم کردند
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طی بیانیه ای با 
190 امضا کش��تار مس��لمانان در کشور مصر را محکوم 

کردند.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت؛ ما نمایندگان 
مجل��س ضمن محک��وم کردن این جنای��ت نفرت انگیز 
مصران��ه از دولت مصر می خواهیم که با پیگیری جدی، 
عامالن این اقدام وحش��یانه را شناس��ایی و به مجازات 

برسانند.
همچنین ما نمایندگان از مردم متدین و صبور جهان 

اس��الم می خواهیم که ضمن هش��یاری و حفظ وحدت 
اس��المی در مس��اجد تجمع و یاد آن شهیدان مظلوم را 

گرامی و این اقدام نفرت انگیز را محکوم نمایند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با صدور بیانیه ای 
به مناس��بت حادثه تروریستی مصر اعالم کرد بر علمای 
جهان اس��الم فرض است که بدون توجه به مذاهبشان، 
علیه انحراف خطرناک حرکت تکفیری بس��یج ش��وند و 

با مبارزه علیه توطئه تکفیری، ریشه آن را بخشکانند.
همچنین محمد قس��یم عثمانی نماینده اهل سنت 
مردم بوکان در جلس��ه علنی روز سه شنبه مجلس ترور 
ش��یخ حسن ش��حاته از رهبران شیعیان مصر و 3 تن از 
همراهانش را از جانب خود و سایر نمایندگان اهل سنت 

مجلس محکوم کرد.
وی در س��خنان کوتاه خود، سلفی ها را مسلمان نما 
توصیف کرد و گفت: کسانی که در این جنایت به شهادت 

رسیدند، جرم شان محبت اهل بیت)ع( بود.
نماین��ده مردم ب��وکان گف��ت: عامالن ای��ن اقدام 
جنایت بار، عمال رژیم صهیونیس��تی هستند و مسلمان 

محسوب نمی شوند.
عثمانی تصریح کرد: نمایندگان اهل س��نت مجلس 
این اقدام فجیع و ددمنشانه را محکوم می کنند و از چنین 

افرادی برائت می جوییم.
الریجانی 10 مصوبه دولت را

 خالف قانون اعالم کرد
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی طی 
نامه های جداگانه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، 

10 مصوبه دولت راخالف قانون اعالم کرد.
در نامه ه��ای رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه 
مصوب��ات هیئت وزیران در خص��وص مواردی هم چون 
اجرای ط��رح مصالی ته��ران، ریاس��ت وزارت خارجه 
ب��ر تش��کیل کارگروهی برای اج��رای موافقت نامه های 
بین المللی، آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون برنامه پنجم 
توسعه، اختصاص بودجه به استانداری یزد، مصوبه دولت 
پیرامون کشنده »هوو«، مصوبه دولت درباره بدهی های 
وزارت راه و شهرس��ازی، مصوبه دول��ت درباره خدمات 
حسابداری، مصوبه دولت درباره عرضه زمین و مسکن و 
توزیع زمین و مصوبه دولت درباره توزیع س��هام خالف 

قانون تشخیص داده شده است.

مهمترین چیزی که برای کشور ما الزم است:
- تعهد اسالمی

- و تهذیب اسالمی است.
که اگر این یک سنگر، صحیح بشود و سنگر دانشگاه و فیضیه یک 
سنگر اسالمی باشد، دیگر سایر ملت به این طرف و آن طرف نخواهند 
گرایید و با صراط مستقیم، راه انسانیت و راه اسالمیت و راه استقالل 

و راه آزادی را طی می کنند.
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مهمترین چیزها برای کشور

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور به دنبال 
بررس�ی عملکرد بند 2 قانون بودجه س�ال 1390 کل 
کش�ور، مبلغ 9/2 میلیارد دالر مازاد درآمد کشور به 

مصرف رسیده است.
بخشی از گزارش تفریغ بودجه 1390 کل کشور که از 
سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در 
اجرای بند بودجه ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.
در این گزارش تاکید ش��ده اس��ت که تصویب مصرف 
11/6 میلیارد دالر مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام 
و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 
ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به نوعی متمم 
بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم 
پیش بینی برنامه و ردیف خاص، بی انضباطی مالی در نحوه 
مصرف آن بوجود آورده است. با این حال دیوان محاسبات 
در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه 90 آورده است: 
نتیجه بررس��ی به عمل آمده از عملکرد بند 2 قانون بودجه 

1390 کل کش��ور حاکی است مبلغ 9/2 میلیارد دالر مازاد 
درآمد ارزی کشور )معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال( 
براساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران که عمدتا توسط 
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون 
شناخته ش��ده، برخالف احکام تعیین شده در اجزای ذیل 

بند 2 به مصرف رسیده است.
به گزارش مهر، در گزارش دیوان محاسبات آمده است؛ 
هیئ��ت وزیران به موجب تصویب نام��ه مورخه 90/12/28 
اعتبارات بند 2 ماده واحده قانون بودجه س��ال 1390 کل 
کش��ور را که بالغ بر یکصد هزار  میلیارد ریال بوده به علت 
عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی 
نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه 
عمومی، به دس��تگاه های اجرایی اج��ازه داده مانده مصرف 
نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه 
مذکور نیز مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت 

با قانون قرار گرفته است.

تخلف در اجرای قانون بودجه سال 90

دیوان محاسبات: دولت 9 میلیارد دالر مازاد بر درآمد نفتی 
مصرف كرده است

وزی�ر خارجه س�ابق آلمان به کش�ورهای غربی 
توصی�ه کرد ک�ه بای�د از فرصت پیش آم�ده در اثر 
انتخابات ریاس�ت جمهوری ایران، نهایت اس�تفاده 

را کرد.
یوشکافیش��ر طی مقاله ای در پای��گاه تحلیلی »پروژه 
سندیکایی« نوش��ت: »هیچ کس��ی نمی توانست پیروزی 
»حس��ن روحانی« در انتخابات ای��ران را پیش بینی نماید. 
اکنون موضوع مذاکرات ایران با نمایندگان قدرت های غربی 
در مورد برنامه هسته ای و همچنین بحران سوریه عمده ترین 

مسائل پیش روی دولت جدید ایران خواهند بود.«
وزی��ر امور خارجه پیش��ین دولت آلم��ان در ادامه با 
اشاره به تغییر شرایط منطقه خاورمیانه نسبت به گذشته 
می افزاید »شرایط خاورمیانه نسبت به ده سال گذشته بطور 
قابل توجهی تغییر یافته اس��ت. نفوذ آمریکا در خاورمیانه 
کاهش یافته است و آمریکایی ها در حال عقب نشینی از عراق 

وزیر خارجه سابق آلمان:

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران
 فرصتی برای غرب است

و افغانستان هستند و وعده داده اند تا سال آینده نیروهایشان 
را بطور کامل از آن دو کشور خارج می سازند. در همان حال 
شاهد فرو پاشیدن نظمی در خاورمیانه هستیم که پس از 
پایان جنگ جهانی اول توس��ط فرانس��ه و انگلیس حاکم 
شده بود. در آن زمان این دو کشور قدرت های استعماری 
بین المللی بودند و طبق تقسیم بندی های آنان بود که نواحی 
مرزی فلسطین اشغالی، سوریه و عراق مشخص شدند. در 
این میان جمهوری اسالمی ایران نیز در حال افزایش قدرت 

و تأثیرگذاری خود در منطقه می باشد.«
یوشکا فیشر به کشورهای غربی توصیه می کند که در 
روند دیپلماتیک پیوسته با کشورمان سعی کنند تا بستر 
تعامل با ایرانیان را فراهم س��ازند و در این باره می افزاید 
»کشورهای غربی می بایستی از گذشته درس گیرند و بر 
این مبنا انتظارات و خواسته های خود را مدیریت نمایند. 
بایستی دانس��ت که هیچ گونه راه حل فوری ای برای رفع 
مسائل فیمابین ایران و کشورهای غربی وجود ندارد. چرا 
ک��ه بی اعتمادی میان ایران و طرفین غربی می بایس��تی 
در نتیج��ه گذش��ت زمان رفع گ��ردد. همچنین عالوه بر 
مذاکرات هس��ته ای میان ای��ران و قدرت های غربی، روند 
تعامل مس��تقیم میان واش��نگتن و تهران نیز می بایستی 

پیش رونده باشد.
همچنی��ن بهبود رواب��ط جمهوری اس��المی ایران با 
دولت عربس��تان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
نیز می تواند به رس��یدن به نتیج��ه ای مثبت در مذاکرات 

کمک نماید.«

پایگاه تحلیلی پابلیک سرویس یوروپ وابسته به 
اتحادیه اروپا در مقاله ای تأکیدکرد: در طول یک دهه 
گذشته ایران با پیشرفت های هسته ای خود هژمونی 
آمریکا در منطقه خاورمیانه را به چالش کشیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پابلیک سرویس 
یوروپ، »جان واتس« پیروزی »حسن روحانی« در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران برای مردم آن کشور را  امیدوارکننده 
دانست. وی وعده داده که روابط با غرب را بهبود می بخشد 
و با دیپلماس��ی موجب کاهش تحریم های وضع شده علیه 
ایران از سوی کشورهای غربی خواهد شد. غرب نیز در این 
میان بایستی تالش نماید تا راهکاری دیپلماتیک برای رفع 

مسائل منطقه ای بیابد.
در ادام��ه این مقاله با اش��اره به اینکه ب��ا اعالم نتیجه 
انتخابات ایران برنامه هس��ته ای آن کشور قدری به آرامش 
رس��یده است خاطرنشان می کند: کشورهای غربی بایستی 
بدانند که در صورت حمله نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی 
علیه ایران تبعات گسترش دامنه جنگ و بی ثباتی اقتصادی 

در منطقه غیرقابل تصور خواهد بود.
در بخش��ی دیگر از این مقاله با هشدار به دولت آمریکا 
در صورتی که نتواند رژیم صهیونیستی را مهار کند خود به 
خود به درون جنگی ناخواسته کشیده خواهد شد،  آمده  است 
تبعات منفی چنین جنگی بر وضعیت اقتصادی غیرقابل پیش 
بینی خواهد بود. ایران هش��دار داده که در صورت هرگونه 

تجاوز نظامی خارجی تنگه هرمز که شاهراه اصلی انتقال 35 
تا 40 درصداز نفت روزانه جهان می باش��د را خواهد بست. 
همچنین جمهوری اسالمی ایران قادر خواهد بود تا ناوگان 
پنجم نظامی آمریکا که در خاک بحرین واقع شده است را 
هدف حمالت خود قرار دهد. از سوی دیگر در صورت آغاز 
چنین جنگی قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز به شکلی 

غیرمنتظره افزایش خواهد یافت.
نویس��نده مقاله با اذعان به قدرت هسته ای کشورمان و 
تضعیف س��لطه آمریکا در منطقه می نویسد »در طول یک 
دهه گذش��ته ایران با پیشرفت های هسته ای خود هژمونی 
آمری��کا در منطقه خاورمیانه را به چالش کش��یده اس��ت. 
همچنین کمک ایران به »حزب اهلل« لبنان نیز چالشی دیگر 

برای آمریکایی هاست.
تحلیلگر »پابلیک س��رویس یوروپ« در ادامه معتقد 
اس��ت که به دلیل تبعات س��نگین تجاوز نظامی احتمالی 
علیه کشورمان غربی ها می بایستی از اجرای چنین گزینه ای 
برحذر باشند و در این باره می افزاید »می بایستی به دلیل 
تبعات شدید تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران 
این گزینه را کنار گذاشت. انتخاب »حسن روحانی« به عنوان 
رئیس جمه��ور منتخ��ب ای��ران فرصت��ی مناس��ب برای 
غربی هاست که می بایستی از آن استفاده نمایند. غربی ها 
بایس��تی از این فرصت استفاده کنند تا دیپلماسی با ایران 

به بن بست نرسد.«

پایگاه تحلیلی اروپایی:

ایران هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه را 
به چالش كشیده است

س�یر نزولي عمره گزاران ایراني مس�تقر در 
مدین�ه از م�اه رمض�ان آغاز مي ش�ود و تا دهه 
اول ای�ن ماه، تمامي زائران مدینه منوره را ترک 

خواهند کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني حج، بر اساس اعالم 
سازمان حج و زیارت در اولین روز ماه مبارک رمضان 
8 ه��زار و 756 زائر در 25 هتل ش��هر مدینه حضور 
 می یابند که به تدریج عازم مکه معظمه خواهند شد. 
همچنی��ن زائران ایراني در دهه آخر تیرماه مصادف با 
 دهه اول ماه مبارک رمضان، مدینه را ترک می کنند.

عملی��ات اعزام عمره گ��زاران امس��ال از دهه پایاني 
بهمن ماه س��ال 1391 آغاز ش��د و ده��ه دوم تیرماه 
 1392 مصادف با ماه مبارک رمضان به پایان مي رسد. 
این گزارش حاکي است تاکنون بیش از 460 هزار زائر 
از کشورمان عازم سرزمین وحي شده اند که تا روزهاي 
آینده این آمار به بیش از 500 هزار نفر خواهد رسید.

برنامه های دهه تکریم و غبارروبی مس�اجد در 
3 هزار مسجد استان تهران از 8 تیر آغاز می شود.

ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خبر، دبیر س��تاد تکریم و 
غبارروبی مساجد استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
در این دهه بیش از10 ویژه برنامه با شعار پیوند مسجد و 

خانواده در مساجد برگزار می شود.
حجت االس��الم حمی��د مش��هدی آقای��ی اج��رای 
از  را  مس��جد  در200  ق��رآن  ت��الوت  کرس��ی های 
ویژه برنامه های دهه تکریم مس��اجد بیان ک��رد و  افزود: 
 این برنامه ه��ا تا پایان ماه ش��عبان المعظم ادامه می یابد.

وی تجلی��ل از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری و فعاالن 
فرهنگی مس��جد و معرفی شهدای شاخص به نمازگزاران 

را از جمله برنامه های مساجد در این دهه عنوان کرد.
کی��د  تا ی��ی  قا آ ی  مش��هد م  س��ال ال حجت ا
ک��رد: در ای��ن ده��ه همچنی��ن ع��الوه ب��ر غبارروبی و 
بازس��ازی و نوس��ازی مس��اجد برنامه ه��ای تابس��تانی 
نی��ز معرف��ی می ش��ود.  پایگاه ه��ای بس��یج مس��اجد 
دبیر ستاد تکریم و غبارروبی مساجد استان تهران قدردانی 
ائم��ه جماعات از زوج ه��ای جوان اهالی محل و عیادت از 
بیماران را از دیگر برنامه های دهه تکریم مساجد عنوان کرد.

دهه تکریم و غبارروبی مساجد از هشتم تیر همزمان 
با بیس��تم ش��عبان المعظم آغاز می ش��ود و تا هفدهم تیر 

)29شعبان( ادامه دارد.

با شعار »خانه خدا؛ خانه امید خانواده ما«
از 20 تا 29 شعبان

دهه تکریم و غبارروبی مساجد 
برگزار می شود 

اعزام آخرین كاروان زائران
 در دهه اول رمضان


