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گزارش اقتصادی چشمانداز رشد اقتصاد ایران تا پایان سال
آداب حضور شاعران در «شبکههای اجتماعی»

شعر زیر تیغ
دو دم فضای مجازی

روحانی
به نیویورک میرود

8

رئیس دیوان محاسبات:

آمانو برخالف ادعاهای امریکا و عربستان اعالم کرد

پایبندی ایران
به تعهدات برجام

 170نفر مشمول قانون
بازنشستگان هستند

2

ایران در تدارک برگزاری مراسم باشکوه تاسوعا و عاشورا
گفت وگو با علیرضا شجاع نوری:

هنوز هم از «روز واقعه» ارتزاق معنوی می کنم
گفت وگو با محمدحسین ناصربخت

گفتوگو با معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو

تعزیه ،همنشینی شکوهمند هنر و باور
 همراه با آثار و گفتارهایی از حجت االسالممحمدرضا نوراللهیان  ،ابوالحسن نواب ،سید رضا
صائمی ،شهرام جعفرینژاد ،مجید قیصری و ...

5

نیمهنهاییآسیا مزدبرتری1-3شاگردانبرانکو مقابلالدحیل

صعود رؤیایی پرسپولیس
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مشق ایثار در مکتب حسینی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم خبر سفر رئیس جمهوری ایران
گـــزارش بــه نیویورک ،به گمانهزنیها پیرامون حضور هیأت سیاســی ایران در
گـروه سیاسی نشســت ساالنه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد پایان داد .بهرام
قاسمی که در نشست هفتگی با نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی سخن میگفت ،با
بیان اینکه روحانی هفته آینده راهی نیویورک میشود ،تأکید کرد که رئیس جمهوری ایران
امسالنیزمانندسالهایگذشتهدرحاشیهنشستمجمع
بــا شــماری از همتایــان خــود دیــدار و رایزنی خواهــد کرد .صفحه 6را بخوانید

جزئیات طرح تشویق و تنبیه
مشترکان آب و برق

4

تاسوعا و عاشورای
حسینی(ع)تجلی
قیام حق علیه باطل
تسلیتباد

 24 ،21، 7 ، 2و ضمیمه صفحات فرهنگی

23

طرح :هانی انصاری  /ایران

انسانیت ،مخاطب نهضت عاشورا
یادداشت

اسماعیلعلوی

دبیر گروه پایداری

مبنــای تئوریــک رخداد عاشــورا تفکر اصالح اســت .تأکیدات چهــره نورانی و
برتــر صحنه کربــای اباعبداهلل الحســین(ع) از ابتدای نهضت نیــز مؤید این
مدعاست.امام حسین(ع) در آســتانه هجرت عاشورایی ودر وصیتنامه خود،
تصریــح میفرماید« :من از روى هوس ،سرکشــى ،تبهکارى و ســتمگرى قیام
نکــردهام و تنهــا بــه انگیــزه اصالح در امــت جدم برخاســتم .مــى خواهم به
نیکىهــا فرمــان دهم و از بدىها بــاز دارم و روش جدم و پــدرم على بن ابى
طالب(ع) را دنبال کنم(».فرازى از وصیتنامه امام ،که در آغاز سفر در اختیار
محمــد حنفیه قــرار گرفت) و ضمن خطابــهای در منى باردیگــر بر این مهم
تأکیــد نمــوده ومی فرماید« :پروردگارا تو مى دانــى این حرکت ما نه به خاطر
رقابت بر سر حکومت و قدرت و نه به منظور به دست آوردن مال دنیا ،بلکه
به خاطر آن است که نشانه هاى دین تو را به مردم بنمایانم و اصالحات را در
سرزمین اسالمى اجرا کنم ،تا بندگان ستمدیدهات از چنگال ظالمان در امان
باشند و واجبات و احکام و سنت هاى تعطیل شده تو دوباره اجرا گردد.».
پــس از رحلــت پیامبــر اســام(ص)بدعتهای بســیاری بــه باورهــای دینــی
افزوده شــده ونظام عقیدتى اســام با باورهای ســخیف و انحرافی درآمیخته
بود .توحید که رکن شــریعت اســامی اســت در عمل جای خود را به شرک و
فردپرســتى داده و در حــوزه اجتماعی نیز اشــرافیت و تفرعــن و ریا و دورویى
رواج داشت.
در چنین شــرایطى سیدالشــهدا(ع) با عزم احیاى سنن الهى ،اصالح جامعه
و نقــد حکومــت را وجهــه همت خــود قرار داده و قــدم در راه قیــام میگذارد
و حرکتــى کانونى در تاریخ بشــر پدید میآورد ،امام حســین(ع) ســالها قبل
از نهضــت در چارهجویــی بــرای رخــوت فکری و روحــی مســلمانان ،حرکت
آگاهــی بخــش را آغــاز کرده بود که حاصــل فرجامین آن شــکلگیری جنبش
اصالحطلبــی درجمــع نخبــگان بــود .بــه لحــاظ روش شناســی نیــز تفکــر
اصالحطلبانه مقدمتاً بایستی از نخبگان آغاز میشد و از الهیات اسالم الهام
میگرفت.
ایــن اقــدام ضمن مورد تردید قرار دادن مشــروعیت خلیفــه وقت  -معاویه -
تحــرک زیــادی به جنبش اصالح طلبی بخشــید و زمینه تجدیــد حیات دینی
بــه پرچــمداری امــام حســین(ع) را همــوار ساخت.شــگفت آنکــه مقاصــد
اصالحطلبی امام حسین(ع) در حوزه اصول عقاید از سوی هیچ یک از افراد
دســتگاه اموی و سران نحلههای منحرف که از سوی دستگاه خالفت حمایت
میشــدند مورد تردید قرار نگرفت وجریــان اصالحطلبی در این عرصه غالباً
بدون معارض بود .نهضت حســینی(ع) اما حداقل بخشی از جهان اسالم را
درگیــر مبارزهای قاطع با بدعتها نمود و کوشــید رهبری خود را بر بنیاد حق
طلبی استوار کند.
گرفتاری مهم امام حســین(ع) سســت ایمانی نخبگان و رواج فســاد در میان
آنان بود که مداوای آن با گسترش آگاهی درمان نمیشد بلکه نیازمند اقدامی
دیگــر بــود تامنجر بــه بیداری وجدان آنان شــود .از ایــنرو آن حضرت(ع) در
کنار پیش بردن اهداف اصالحی در صدد بود تا با دمیدن روح معنوی حیات
تازهای به جامعه ببخشد.نهضت عاشورا از آغاز تا انجام سرشار از نمونههایی
است که اباعبداهلل الحسین با مخاطب قرار دادن وجدانها سعی دارد تا روح
افراد را بیدار نموده و آنان را به راه خیر وصالح هدایت کند.
بر این اســاس نهضت عاشورا فراخوانى است براى بالندگى و تربیت اخالقی
افــراد.در همیــن جهــت مهــم تریــن پیــام اصالحــى امــام حســین(ع) بعــد
تربیتــى و خودآگاهــى آن اســت .بــا این تأکیــد که تا انســان خود را نشناســد و
ظرفیتها ،نیازها وکمبودهای خود را نشناسد ،مسئولیت خویش را درارتباط
با هســتى ،اجتماع و تاریخ نمیتواند به انجام رســاند .اصالحات همه جانبه
نهضــت عاشــورا در بعد تربیتى به انســان کمک مى کند تــا جایگاه خود را در
کلیــه زمینههــا در نســبت با جامعــه دریابد .از ایــن رو اوج کارآیــى اصالحات
حسینی(ع) دربعد انسان سازى آن است.

ســالم

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ مشــکالت پــروژه زیرگــذر اســتاد
معین در حــال رفع اســت  /روابط
جوابیه عمومــی شــهرداری منطقــه :9
احترامــاً با توجه به پیام مردمی مندرج در مورخ 24
شهریور ،مبنی بر مشکالت پروژه زیرگذر استاد معین
برای اهالی منطقه الزم به ذکر است که پروژه مذکور

تحــت راهبردی معاونت فنی و عمرانی شــهرداری
تهران اســت و به دالیلی از جمله مشکالت ناشی از
عدم امکان انحراف مســیر در خیابان آزادی ،وجود
معارضان تأسیســاتی زیاد و پیچیده مانند لولههای
 700 ،300 ،150آب ،معــارض بــرق و مخابــرات
بهدلیل نیاز به بازنگری در طرح ،پروژه مزبور با وقفه

مواجه گردید .اخیراً با پیگیریهای مســتمر صورت
گرفتــه طرح اصالحی تهیه و ابالغ گردیده و بخشــی
از معارضــان پــروژه رفع و مابقی نیــز در حال انجام
اســت .عملیات اجرایــی پروژه نیز با حل مشــکالت
برشــمرده فــوق قریب به یــک ماه اســت که مجدد
آغاز شده است.

■ وام بــه بازنشســتگان پرداخــت
نظــــــــر
نمیشــود  /جانعلــی رنجبــر :آقــای
مـــــردم
نوربخــش ،رئیــس ســازمان تأمین
اجتماعــی مقابــل دوربین صداوســیما اعــام کردند
کــه قرار اســت در مــرداد ماه بــه بازنشســتگان تأمین
اجتماعــی وام پرداخــت شــود .ما بههرکجــا مراجعه
میکنیــم مســئوالن میگوینــد هیــچ خبری نیســت و

چنین مصوبهای به ما ابالغ نشده است .میخواستم
بگویم مســئوالن چرا وعدههایــی میدهند که عملی
نمیشود؟
■ هزینههــای پزشــکی تأمیــن اجتماعــی پرداخــت
یشــود  /آقای اکبــرزاده :اینجانب مدت شــش ماه
نم 
اســت کــه مــدارک پزشــکی خــود را جهــت دریافت
هزینه به سازمان اسناد پزشکی تأمین اجتماعی ارائه

کردهام ولی هنوز هزینه درمانی اینجانب را پرداخت
نکردهاند .به سازمان اسناد هم که مراجعه میکنیم
پاسخ میدهند که بودجه نداریم .اینجانب  5میلیون
تومــان هزینــه پزشــکی تحویــل دادم و بــرای ادامــه
درمــان خود نیاز بــه پول دارم ولی بعــد از این مدت
هنوز ریالی به اینجانب پرداخت نشــده اســت .لطفاً
مسئوالن ذیربط در این باره پاسخگو باشند.

