
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در اجتماع پرشور روحانیون مطرح کرد

تسریع در فروپاشی آمریکا با هجمه علیه سپاه پاسداران 
گوانگون

احمد فیاض: تجمع انقالبی و پرشور طالب 
حوزه های علمیه مشهد در حمایت از سپاه 

پاسداران برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار ما، در ایــن تجمع 
اعتراض آمیز که صبح پنجشنبه گذشته در 
مدرســه نواب برگزار شد؛ نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی با اشــاره بــه آیاتی از 
ســوره ابراهیم در قرآن کریــم بر بی نتیجه 
بودن توطئه ها و فتنه های اســتکبار جهانی 
به سرکردگی آمریکا تأکید کرد و گفت: در 
آیه 18 سوره ابراهیم اعمال و رفتار کفار به 
خاکستر تشبیه شده است. خاکستری که تا 
قبل از ایــن آتش بوده و در ادامه تبدیل به 

خاکستر می شود.
آیت اهلل علم الهدی از اقدامات آتش افروزانه 
آمریکا طی 40 سال عمر انقالب اسالمی به 
عنوان مصداق این آیه و آتشــی که هویت 
فرهنگی و موجودیت مردمی ایران اسالمی 
را نشــانه گرفته تا بلکه بسوزاند؛ یاد نمود و 
اظهار کرد: استکبار جهانی اگر کارنامه 40 
ساله توطئه ها و فتنه ها و آتش افروزی های 
خود را مرور کند، از کودتای نوژه، هشــت 
ســال دفاع مقدس، اختــالف افروزی های 
داخلی توسط جریانات فرصت طلب تا ایجاد 
تروریســت های تکفیری و... خواهد دید که 
تماماً توسط تندباد سهمگین و مقتدری به 
نام ســپاه پاســداران، خاموش)خنثی( و به 
خاکســتر تبدیل شده و ذرات این خاکستر 
نیز پراکنده و نیســت و نابود خواهد شد و 
در نهایت اثربخشی خود را از دست می دهد.

  سپاه محور اقتدار نظام
امام جمعه مشــهد در ادامه بیانات خود در 
اجتماع پرشــور روحانیون حوزه های علمیه 
مشهد؛ سپاه پاسداران را محور اقتدار نظام 
خواند و خاطرنشان کرد: محور اقتدار نظام 
انقالب اســالمی ایران در مواجهه با آمریکا 
طی 40 سال سپاه پاســداران بوده است و 

عصبانیت آمریکایی ها از همین رو است.

  اهداف آمریکا از جسارت علیه سپاه
عضو مجلــس خبرگان رهبــری به اهداف 
آمریکا از جســارت علیه سپاه پاسداران نیز 
اشــاره کرد و افزود: برخــی از اهداف این 

هجمه؛ سیاسی است. دشمن می پندارد که 
شاید با توجه به ناهنجاری های اقتصادی و 
معیشتی می تواند بین مردم انقالبی و سپاه 

فاصلــه ایجاد نمایــد و با 
این جنگ روانی که محور 
جمهوری  علیــه  تحریم ها 
اســالمی به خاطر ســپاه 
نهاد  این  از مقبولیت  است 
مقــدس بکاهــد و به نظر 
خــود مقبولیــت و چهره 
مردمــی ســپاه را تخریب 
تبییــن  در  وی  نمایــد. 
هدف بعدی اقدام خصمانه 
آمریــکا از مقدمــه چینی 

برای برخــورد نظامی و عملیاتی با ســپاه 
پاســداران، نام برد و طــی اظهاراتی که با 
تکبیر حضار مواجه شــد؛ تصریح کرد: اگر 
هدف آمریکایی ها برخورد عملیاتی و نظامی 
با سپاه پاســداران باشد- بنابر کالم وحی- 

بهانه ای برای نیســت و نابودی خودشان به 
وجــود آورده و با این اقدام کور، آمریکا گور 
خود را کنده و عامل نابودی خودش خواهد 
شــد. اراده خدای متعال بر 
این است که دشمنان دین 
را بــا اعمــال و توطئه ها و 
به  خودشــان  نقشــه های 

هالکت می رساند. 
نماینده ولی فقیه در استان 
افزود:  رضــوی  خراســان 
در  سپاه  مقتدرانه  موقعیت 
عرصه های امدادی موقعیت 
تثبیت شــده بــرای مردم 
عظیم  محبوبیت  اما  است، 
سپاه در دل ملت و اندیشه وابستگان بود که 
برمال نبود، اما این حرکت دشــمن به شکل 
مانور ملی برای سپاه بود. آمریکا در منطقه 
بداند سپاه مســئله یک کشور است و همه 
ملت و همه مردم با جانشــان عظمت سپاه 

را لمس کرده اند، جان مردم و این کشــور 
سپاه است و در همه جریان ها آن را پیشتاز 
می داننــد. در هــر جریانی چــه در جریان 
دفاعی و چه جریان امدادی، ســیمایی که 
جلوی جبهه می درخشد، سپاه است و سایر 
جریان هــا به دنبال ســپاه در این عرصه ها 
ظاهر می شــوند. این برکتی بود که خداوند 
به دست دشمن برای این نهاد مقدس ایجاد 
کــرد و محبوبیت واقعی که داشــت را در 

معرض نمایش قرار داد. 
آیــت اهلل علم الهدی بابیان اینکه شــناخت 
دشمنی دشــمن و شــناخت مرز دشمنی 
دشمن بسیار مهم است، گفت: آنچه مسلم 
است، دشــمنان ما در گام دوم این انقالب، 
برای ما فکرهای دیگری دارند، دشــمن از 
دشــمنی منصرف نمی شــود، چــون اصل 
موجودیت خود را در خطر می بیند و چون 
بقای هســتی خود را در ادامه این دشمنی 

می بیند، دست از دشمنی نمی کشد.

در حوالی امروز2

 یک مسئول در معاونت علمی 
ریاست جمهوری در گفت و گو با قدس تأکید کرد

  ضرورت همسویی سیاست گذاری های 
دولت ها با فعالیت های استارتاپ ها 

محبوبه علی پــور:  قوانین 
و سیاســت گــذاری دولت ها 
باید متناســب با روند رشــد 
فعالیت  تکمیل  و  استارتاپ ها 

آن ها باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های 

نرم و هویت ســاز معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان 
این مطلب در حاشیه افتتاحیه فاز یک مرکز شتاب دهنده 
هاوش درحــوزه فناوری های فرهنگــی وصنایع خالق به 
گزارشــگر ما گفت: اصوالً درتمام دنیا استارتاپ ها جلوتراز 

قانون ودولت ها هستند. 
چنانکــه درکشــورهای پیشــرفته نیز شــاهدیم چنین 
فعالیت هــای نوپایی پس از ســال ها فعالیت درمواجهه با 

قانون ودولت دچار مشکل وچالش هستند. 
سیدمحمدحســین ســجادی نیری افزود: چرا که به ذات 
چنیــن فعالیت هایی نوین وخالقانه محســوب شــده و 
دولت ها کند هســتند. همچنین به نظر می رســد اگر در 
پــاره ای از امور فرایندهای قانونی وجود نداشــته باشــد 
استارتاپ ها برای توســعه فعالیت های خود دست بازتری 

خواهند داشت. 
وی ادامــه داد:البته قوانین باید متناســب و در راســتای 
تکمیل فعالیت کســب و کارهای نوپا باشد. همچنین به 
دلیــل فقدان قوانین حمایتــی در برخی موارد؛ به فعاالن 
استارتاپی توصیه می شود، مستقل از قوانین فعالیت خود 
را آغاز کرده و توسعه دهند، چراکه اگر بخواهند در انتظار 
قوانین باشــند این مقوله چندین سال به تعویق افتاده و 

طول خواهد کشید.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، مشهد 
بــه دلیل ظرفیت ها و بازارهایی کــه در اختیار دارد یکی 
از قطب های صنایع فرهنگی کشــور محســوب می شود، 
خاطرنشــان کرد: از رویکردهای معاونت علمی از ســال 
گذشــته توسعه و حمایت از شــتاب دهنده ها بوده است، 
چرا که در عمل شتاب دهنده ها مجموعه هایی هستند که 
به فرایند ایجاد کســب و کارهای نوپا، سرعت می بخشند. 
همچنیــن از رویکردهای بهره گیری از شــتاب دهنده ها 
اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اســت، چنانکه 
مرکز شــتاب دهنده هاوش نیز به فعالیت استارتاپ های 
حوزه صنایع فرهنگی را گســترش داده و زمینه حمایت 
از آن هــا را فراهم خواهدکرد. رضــا قنبری، رئیس پارک 
علم و فناوری خراســان رضوی نیز یاد آورشــد: مأموریت 
پارک علم و فناوری افزایش ثروت مبتنی بر دانش اســت؛ 
بنابرایــن تمام تالش مجموعه این اســت که این هدف را 
در گســتره منطقه محقق ســازد. البته ما در عرصه های 
تخصصی همواره بازیگران فعالی داریم، اما درشبکه سازی 
چندان قوی ظاهر نمی شویم، چرا که ارتباطات ما ضعیف 
بوده ودر راستای هم تعریف نمی شــود؛ بنابراین با ایجاد 
مراکز شتاب دهنده می توان در این راستا گام های مؤثری 
برداشت. هادی زواشکیانی، مدیرعامل مرکز شتاب دهنده 
هاوش نیزبه گزارشــگر ما اظهارکرد: در حالی که رشــد 
ســریع اســتارتاپ ها را در خراسان رضوی شــاهدیم اما 
بنابر رویه ســنتی و متداول اغلب فعاالن این حوزه جذب 
شــتاب دهنده ها و مراکز رشد می شــوند که در پایتخت 
مســتقر هســتند. از همین رو با رایزنی های انجام شده با 
دیگر شــتاب دهنده ها و پارک های علــم و فناوری، قصد 
داریــم بســترهایی را فراهم کنیم که شــرکت های فعال 
درخراســان رضوی زمانی که به رشــد حداقلی رسیدند 
قــادر به جذب ســرمایه باشــند، چراکه اغلــب درحوزه 
ســرمایه گذاری در مشــهد با چالش هایی مواجه هستیم. 
همچنین با معرفی اســتارتاپ هایی که موفق هســتند و 
امکان درآمدزایی دارند، می توان اعتماد ســرمایه گذاران و 

مشتریان را جلب کرد. 

  تشییع پیکر جانباز آزاده سردار 
مصطفوی در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: پیکر جانباز آزاده سرافراز سردار 
سیدعلی اکبرمصطفوی، محافظ شــخصی امام خمینی   )ره( 
و یار دیرین شــهید چمران با حضور اقشار مختلف مردم در 

نیشابورپس از نمازجمعه، باشکوه تشییع شد. 
جانباز آزاده   سردار سرتیپ مصطفوي با 10 سال سابقه اسارت 

فرزند سید مهدی )روحانی  مجتهد( است. 
وی دارای ســه دوره مقــام قهرماني ارتــش و دو دوره مقام 
قهرماني ارتش هاي جهان در رشته تیراندازي رزمي در کشور 
 انگلستان )1966( و آلمان )1971( و گذراندن دوره چتر بازي 

و دریافت گواهینامه مربوطه در سال 1347 می باشد. 
مســئولیت حفاظت از بیت حضــرت امام خمینــي )ره( و 
آموزش نیروهاي محافظ بیت )دیماه 58 لغایت اردیبهشــت 
59(   وشــرکت در اکثر عملیات هاي حساس و سرنوشت ساز 
در کردستان و غرب کشور با همرزماني همچون شهید دکتر 
مصطفي  چمران، شــهید امیر صیاد شــیرازي، شهید سردار 
محمد بروجردي، شــهید امیر خلبان کشوري، سردار محسن 
رضائي، ســردار رحیم صفوي، امیر سید حسام هاشمي و... از 

سوابق این جانباز سرافراز می باشند. 

  عطرافشانی مزار شهدای مدافع حرم  
ایرنا:  آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای مدافع حرم 
در بوســتان خورشید مشهد عصر پنجشنبه با حضور نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، رئیس حوزه 

هنری خراسان رضوی و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در این 
مراسم گفت: باید تالش کنیم فضای رفت و آمد خانواده های 
شهدا و ایثارگران در بوســتان خورشید مشهد چنان پررونق 
شود تا معنویت حضور شهدا تمام این فضا را تحت تأثیر قرار 
دهد. حجت  االسالم نصراهلل پژمانفر افزود: افراد بسیاری تالش 
می کنند معنویت را که هویت اصلی مشهد است از آن بگیرند؛ 
بنابراین ما در ادامه راه شهیدان، باید از این معنویت پاسداری 
کنیم و نشان دهیم نشاط واقعی همین حسی است که امروز 
برای تمام حاضرین در این مراسم در کنار مزار شهیدان ایجاد 

شده است.
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی هم گفت: شهادت، هنر 
مردان خداست و هنرمندی که پی به این حقیقت ببرد تالش 

می کند راه و سیره شهدا را در پیش گیرد.
میثم مرادی بیناباج افزود: فلسفه اصلی حرکت هنرمند، تعالی 
و رشــد بشریت با بهره گیری از مبانی دینی و سیره اولیاء اهلل 
و شهداســت. در این مراسم مزار شــهیدان »جواد جهانی« و 

»محمد اسدی« عطرافشانی و غبارروبی شد. 
شهید محمد اسدی 18 خرداد و شهید جواد جهانی 22 آبان 

ماه سال 95 در منطقه حلب سوریه به شهادت رسیدند.
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محسن متولی اشکذری: در پی هتک حرمت رئیس جمهور آمریکا نسبت به سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، نمازگزاران استان های خراسان رضوی، جنوبی وشمالی 
همزمان با مردم ســایر شهرهای کشــور، بعد از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی ضد 

آمریکایی شرکت کردند.

  راهپیمایی مردم مشهد به همراه تشییع شهید مدافع حرم
به گزارش خبرنگارقدس این مراســم درمشهد بعدازظهر جمعه پس از خواندن نماز 
میت توســط آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشــهد بر پیکر شهید مدافع حرم، ســید خداداد جعفری با تکبیرگویی و سردادن 
شعار »این همه قربانیان به خاطر مکتب است/ برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا« 
به ســمت باب الجواد حرم مطهر امام رضا)ع( با حضور نمازگزاران، مجاوران و زائران 
امام رئوف)ع( آغاز شد و نمازگزاران مشهدی مسیر رواق امام خمینی)ره( به سمت 
باب الجواد)ع( رابا ســر دادن شــعار مرگ بر آمریکاپیمودند. مسئوالن نیز همگام با 

مردم در راهپیمایی سراسری حمایت از سپاه حضور داشتند.
مردم مشهد درحالی که آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد 
و رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئوالن نیز در این راهپیمایی حضورداشتند 
و پیکر مطهر شهید مدافع حرم را هم تشییع می کردند با شعارهایی از جمله »ارتشی، سپاهی 
دو لشکر الهی« و »سالم بر ارتشی، درود بر سپاهی« اتحاد بین نیروهای مسلح در داخل کشور 
را به رخ دنیا کشــیدند و باسردادن شعارهای »ترامپ ورشکسته سپاه نمیشه خسته«، »ایران 
سپاهی شده، ترامپ روانی شده«، »سلیمانی می رزمد، آمریکا می لرزد«، »ترامپ بی لیاقت، بس 
کن، نکن حماقت« و »ترامپ درچه فکریه، ملت همش ســپاهیه« اوج حماقت دونالد ترامپ و 
خشم و انزجارخود را از این عنصر پلید و بی نتیجه ماندن دسیسه های شیطانی اش رابه گوش 

جهانیان رساندند.
اما در این میان فریاد »مرگ بر آمریکا« مردم مشــهد از هر شــعاری رساتر بود تا به جهانیان 

بفهمانند سپاه از ایران جدا نیست و مردم بزرگ ترین حامی این نیروی مقدس هستند.

  پالکاردهای مردمی ضدآمریکایی
همچنین پالکاردهایی که بر آن ها نوشته شده بود »ما آمریکا را زیر پا می گذاریم« در دست اکثر 
حاضران در این مراسم به چشم می خورد، که نشانگر پیروی ملت از رهبری بود و بیانگر اینکه 
تفرقه افکنی های آمریکا نمی تواند مردم را از دشمن اصلی که شیطان بزرگ است منحرف کند.

  قطعنامه پایانی در۵ بند 
ایــن گزارش حاکی اســت قطعنامه پایانی راهپیمایــی ضدآمریکایی ملت ایران در 
حمایت از ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در انتهای این مراسم در پنج بند قرائت 

شد و راهپیمایان مشهدی با سردادن شعارهای »اهلل اکبر، خامنه ای رهبر«، »مرگ بر 
آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« آن را تأیید کردند.

  اقدام آمریکا علیه ۸۰ میلیون سپاهی
در بخشی از این قطعنامه آمده است: سپاه عزت آفرین پاسداران مولود انقالب اسالمی، برخاسته 
از متن مردم و مؤلفه قدرت نظام با کارنامه درخشان 40 ساله است که با استعانت از خداوند 
قادر متعال و جانفشانی در تمام عرصه های مقابله مقتدرانه با توطئه های معاندین و شکست 
مفتضحانه تروریست های تحت حمایت آمریکایی خبیث، هشت سال دفاع مقدس، برخورد 
با ضد انقالب مزدور اســتکبار، دفاع جانانه از حریم حرم، سازندگی و خدمتگزاری بی منت و 
فداکارانه در خدمت اسالم و مسلمین بوده و اوراق زرینی را بر کتاب قطور افتخارات این نهاد 
مردمی افزوده است؛ بنابراین تمامی ملت 80 میلیونی ایران خود را سپاهی قلمداد و هر نوع اقدام 

علیه سپاه را اقدام علیه مردم و منافع ملی دانسته و شدیداً محکوم می نماید.

  مطالبه افزایش قدرت بازدارندگی نظام
این بیانیه می افزاید: دلیل وحشت رژیم کودک کش صهیونیستی و عصبانیت ترامپ 
ابله از ســپاه پاســداران همانا اقتدار، شکســت ناپذیری و تأثیرگذاری این سربازان 
دالور و جان برکف اســالم در منطقه می باشد؛ بنابراین افزایش بیش از پیش قدرت 
بازدارندگــی نظام با اســتفاده از همه ظرفیت ها و تقویت توانمندی و پشــتیبانی از 
پیشرفت های تســلیحاتی نیروهای مسلح اعم از ســپاه، ارتش و نیروی انتظامی را 

مطالبه جدی ملت از مسئوالن دانسته و تحقق آن را خواهانیم.

نمازگزاران جمعه خراسانی راهپیمایی ضدآمریکایی برگزار کردند

مانور باشکوه حمایت مردم از سپاه پاسداران انقالب اسالمی

خراسان  نمایندگان  مجمع  عضو  رضاطلبی: 
رضوی گفت: مشخص نیست دولت چرا فرماندار 
شهرستان سرخس را انتخاب نمی کند. احسان قاضی زاده 
هاشمی، در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: دولت 

اداره  سریع تر  هرچه  رضوی  خراسان  استاندار  بویژه  و 
در حال  که  را  استان  در  کلیدی  و  پست های حساس 
کند.  تکلیف  می شوند،تعیین  اداره  سرپرست  با  حاضر 
معاونت های  کرد:  تصریح  سرخس  و  فریمان  نماینده 
مسئولیت های  و  استانداری  عمرانی  و  زیارت  سیاسی، 
حساسی نظیر فرمانداری ها بویژه فرمانداری مشهد که 
پست هایی  می شوند،  اداره  سرپرستی  با  مدت هاست 
نیستند که با سرپرست اداره شوند و هرچه در این زمینه 
تعلل صورت بگیرد در پیشرفت و رشد استان در آینده 
تأثیرگذار خواهد بود، زیرا نگاه سرپرست کوتاه مدت و 
اینکه  از  گالیه  با  وی  است.  روزمره  مسائل  حل  صرفاً 
مرزی  منطقه  یک  که  سرخس  شهرستان  فرمانداری 
می باشد نیز مدت هاست که با سرپرست اداره می شود و 
این موضوع بدون تردید بر سیاست گذاری و تصمیمات 

افزود:عالوه بر معاونت های  شهرستان تأثیرگذار است، 
متأسفانه  شهرستان،  هفت  فرمانداری  و  استانداری 
و  مدیرکل ها  سطوح  به  حتی  سرپرست  موضوع 
بخشداران در استان نیز سرایت کرده است از این رو 
باید در این زمینه تصمیم جدی در استان گرفته شود 
و استاندار باید در این زمینه پاسخگو باشد. وی با بیان 
برخی  در  استان  اداره  هستند  مدعی  برخی  اینکه 
کارگیری  به  منع  قانون  نتیجه  سرپرستی  با  بخش ها 
تمام  در  قانون  این  داشت:  بیان  است،  بازنشستگان 
به  منحصر  صرفاً  و  است  اجراشده  کشور  استان های 
برای  افراد  انتخاب  اما  است،  نبوده  رضوی  خراسان 
جایگزینی در استان های دیگر با سرعت صورت گرفته 
با چه منظوری در  و  نیست که چرا  است و مشخص 

خراسان رضوی این موضوع با کندی پیش می رود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 

استاندار درباره اداره مشاغل حساس با سرپرست پاسخگو باشد

می
می
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ن 
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طبیعت
  پلی زاده شده از میان زلزله

ایسنا: پس از زلزله مهیب سال 1347 در خراسان بزرگ 
غار پارسیان در دامنه کوه روستای ثغور کاماًل فرو ریخت 
و یک حجم هاللی پل مانند از بقایای سقف این غار باقی 

ماند که امروزه به اسم »پل خضری« شناخته می شود.
پل خضری یکی از جاذبه های طبیعی شهرســتان خضری 
دشــت بیاض مرکز بخــش نیمبلوک از توابع شهرســتان 
قائنات در خراســان جنوبی  بوده که به دلیل نوع ساختار 
این پل و ارتفاع آن مورد توجه بســیاری از گردشگران و 

ورزشکاران است.
پل خضــری در دامنه کــوه  همجوار روســتای ثقوری و 
نزدیکی ســیاه قرار دارد این پل مانند دیوار دژی در قلب 

این کوه جای دارد. 
 ســنگ های عظیم الجثه در پایین دامنــه کوه گواه این 
مســئله اســت که در گذشــته زلزله مهیبی رخ داده که 

موجب تخریب بخش زیادی از این غار شده است.
در ســمت چپ این دهانه پل مانند فضای دیگری وجود 
دارد کــه دارای فضای وســیع و دهلیزهای فرعی متعدد 
اســت. تاالر اولیه آن بســیار رفیع و حدود 8 متر ارتفاع 
دارد و ســقف آن به شکل خرپشته ای است. پل سنگی با 
طول 30 متر و ارتفاع 20 متر از سطح زمین قرار دارد که 

منظره و دید وسیعی از منطقه خلق کرده است.
این جاذبه با شــماره 3342 در اســفند مــاه 1379 در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.
محــل قرار گیــری پل خضــری 62 کیلومتری شــمال 
شهرســتان قاین، 12 کیلومتری شمال شهر دشت بیاض 
خضری دو کیلومتری شمال شرق روستای ثغوری و 330 

کیلومتری شهر مشهد واقع شده است.

  سخنرانی حجت االسالم قرائتی 
در جمع ائمه جماعات مساجد مشهد

پورحســین: رئیس ستاد اقامه نماز کشــور در جمع ائمه 
جماعات مســاجد مشهد در مدرسه علمیه نواب گفت: همه 
مشاغل روز پنجشنبه دایر است، چرا حوزه تعطیل باشد؟ حتی 
در سوره جمعه نیز آیه قرآن می فرماید برای اقامه نماز تعطیل 

کنید .
حجت االســالم والمســلمین قرائتی اظهار داشت: در زمان 
طاغوت آیت اهلل مکارم شــیرازی به ما پیشنهاد داد روزهای 
پنجشنبه دور هم جمع شویم و روزی کمتر از دو ساعت کار 
پژوهشــی انجام دهیم و حاصل این کار تفسیر نمونه شد که 

27 جلد است.
وی افزود: ارزش رمضان به قرآن اســت در برنامه های حوزه، 
دانشگاه و آموزش و پرورش هم اصل قرآن است شب قدرش 
نزول قرآن است، اما سهم تفسیر را هم باید مورد توجه قرارداد.

  اختصاص یک تا چند روز حقوق کارکنان 
کتابخانه های استان  به سیل زدگان 

قدس: کارکنــان اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان 
رضوی با اختصاص یک یا چند روز حقوق خود برای یاری و 
کمک به مناطق سیل زده کشور با هموطنان سیل زده کشور 

ابراز همدردی کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی گفت: در 
این طرح کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی با هموطنان مناطق شــمال، جنوب و غرب کشور 
کــه در بارندگی های اخیر دچار خســارت شــده اند ابراز 

همدردی کردند. 
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: این کمک ها با اعالم 
آمادگی شخصی همکاران بعد از کسر از حقوق به حساب های 

رسمی جهت کمک به هموطنان سیل زده واریز خواهد شد.
وی ادامــه داد: کتابخانه های عمومی خراســان رضوی به 
منظور تســلی دل غم دیدگان، کمک به کودکان آسیب 
دیده،کاهش آسیب های اجتماعی، پرکردن اوقات فراغت 
و سرگرمی کودکان در هیاهوی آواربرداری و امدادرسانی، 
اقدام به جمع آوری هدایای مردمی اعم از کتاب و اسباب 

بازی برای ارسال به مناطق سیل زده کرده اند.

محور اقتدار نظام 
انقالب اسالمی ایران در 

مواجهه با آمریکا طی 
4۰ سال سپاه پاسداران 

بوده است و عصبانیت 
آمریکایی ها از همین 

رو است

بــرش


