بیست و سومین دوره طرح

ملی دانشجو معلم قرآن کریم
برگزار شد
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سخنگوی قوه قضائیه:

مردم ما جنگ روانی را میشناسند
پای دردد ل دو حافظ روشندل
اعتدال :ارتباطی بین ندیدن و تخصص وجود ندارد و بسیاری از

2

مدیرکلمطبوعاتوخبرگزاریهایداخلی:

فعالیت  ۲۸۰نشریه کشور
در حوزه دین و قرآن
5

متن کامل کنوانسیون  24مادهای
«رژیم حقوقی دریای خزر»
كه ديروز به امضا رسيد

 ۶۷نفر بازداشت و  100نفر
ممنوعالخروج شدند

معلوالن میتوانند در بسیاری از مشاغل به خوبی و حتی بهتر از افراد
عادی کار کنند.
نکته جالب این که در پستهای مدیریت سازمان بهزیستی نیز در برخی
مواقع مشاهده میشود که از معلوالن استفاده نمیکنند.
امیدواریم مسئوالن گوش شنوائی برای شنیدن مشکالت این قشر از
جامعه داشته باشند و حق اشتغال سه درصد نابینایان در دستگاهها و
ادارت را اجرائی کنند.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین
اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آ کتائو قزاقستان؛
توسط سران جمهوری اسالمی ایران ،روسیه ،قزاقستان ،آذربایجان و
ترکمنستان امضا شد.
جمهوری اسالمی ایران همزمان متنی را به عنوان اعالمیه تفسیری به طور
رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.
متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر است:
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آنچه پیشرو دارید ،گزارش «اعظم انصاری» خبرنگار «حوزه»
در بیرجند از درد دل دو نفر از افراد جامعه نابینایان خراسان جنوبی

پاسخ دو وزير به

است ،جامعهای که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرند و باعث

شده تا به آنچه استحقاقش را دارند ،نرسند.

«فرزندت كجاست؟»

* * بخش اول:

گفتگو با زهرا ملکی ،روشندل حافظ قرآن کریم
زهرا ملکی حافظ  22جزء قرآن کریم است ،این بانوی سربیشهای با
وجود اینکه 60درصد نابینائی دارد ،اما به حفظ قرآن توجه زیادی دارد.
او 22جزء از قرآن کریم را در مدت  5سال حفظ کرده ،نابینائیاش
مادر زادی بوده وگویا مادر بزرگش هم دچار این بیماری بوده است،
از زندگی گالیهای ندارد ولی دلش از مسئوالنی پر است که حرف و
عملشان یکی نیست.
در این با خانم «زهرا ملکی» و آقای «محمد زنجانی» دو نفر از روشندالن
جامعه قرآنی خراسان جنوبی گفتگو شده است تا حرفهای ناگفته آنان
به گوش مسئوالن رسانده شود.

* سخنگوی قوه قضاییه گفت:
اجازه اخیر رهبر معظم انقالب به
قوه قضائیه امکان انتشار جریان
دادگاه مفسدان اقتصادی را از

* موفقیتم را مدیون
زحمات پدر ومادر و تشویقهای دوستانم هستم

رسانهها فراهم کرده است

از  ۵۰نفر شهید و  ۷۰نفر مجروح
داشته است ،محکوم میکنم و
به همه مردم داغدار یمن تسلیت
عرض مینمایم.
حجتاالسالم

والمسلمین

* اگر مسئولی مفسده موجود در

محسنی اژهای ابراز امیدواری

سازمان خود را اطالع نداد ،خود

کرد که هرچه زودتر ظلم جانیان

زهرا ملکی ،حافظ روشندل قرآن کریم گفت :اینکه توانستهام 22

او بهعنوان متهم تحت تعقیب قرار

عربستان که با حمایت آمریکا

جزء از قرآن را حفظ کنم مدیون زحمات پدر ومادر و تشویقهای

میگیرد

امروز مرتکب این اعمال میشوند

* بدنبال موافقت مقام معظم

به فضل پروردگار ریشهکن شود

وی افزود :در هر راهی که میخواهی قدم بگذاری قطعا سختیهائی نیز

رهبری با پیشنهادات رییس قوه

و در همین دنیا آنها را به دست

وجود دارد ،اما باید تحمل کرد ،واین تحملها باعث شده در زندگانیام

قضاییه ،مقرر شد  ۶شعبه ویژه با

مؤمنین مجاهد معذب و در آخرت

خیر و برکت زیادی نصیبم گردد.

سه قاضی باسابقه برای رسیدگی به

به عذاب الهی گرفتار کند.

دوستانم هستم.

* تقاضای راه اندازی مؤسسه قرآنی در شهرستان سربیشه
حافظ روشندل قرآن کریم بیان داشت :من از طریق نوار ،قرآن را حفظ
میکنم واز مسئوالن درخواست دارم در محل زندگی ما که شهرستان
سربیشه است ،مؤسسه قرآنی راه اندازی شود تا بهتر بتوانیم ازمحضر
اساتید قرآنی استفاده ودر این راه گام برداریم.

* تا حفظ کامل قرآن از پای نخواهم نشست
ملکی اظهار داشت :یکی ازمهمترین اهداف زندگی من این است که کل
قرآن را حفظ کنم تا حفظ کامل آن از پای نخواهم نشست.
وی با بیان اینکه از  ۱۸سالگی حفظ قرآن را آغاز کردهام ،افزود :تشویق
خانواده و دوستان باعث شد تا قدم در این راه بگذارم.

مفاسد اخیر اقتصادی تشکیل شود
حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای گفت :در استجازهای که از رهبر
معظم انقالب صورت گرفت ،یکی
از مسائل همین بود که تأکید شد
برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند
حق انتشار هم داشته باشند.

گرفته است و تمام توان و تالش خود

* حجتاالسالم والمسلمین

را انجام داده و میدهد که اقتصاد ما

محسنی اژهای ،معاون اول و

را به زعم خودش تحت فشار قرار

سخنگوی دستگاه قضا در یکصد

دهد و از این جهت در معیشت

و بیست و نهمین نشست خبری

مردم ما اخالل ایجاد نماید؛ اما کور

خود ضمن تسلیت شهادت امام

خواندهاند .مردم ما مقاوم هستند و

جواد(ع) و گرامیداشت روز

اینگونه اقدامات ظالمانه ،تحریم و

این بانوی سربیشهای در پاسخ به این سوال که آیا نابینا بودنت مانع از

ارتقاء آگاهیهای مردم
در جهت
ِ

* مشوق اصلی من ،استادم و خواهرم بود
این حافظ قرآن با بیان اینکه مشوق اصلی من در این راه ،استادم ،خانم
محمدی و خواهرم بود ،اظهار کرد :برای سومین سال پیاپی نیز توفیق
حضور در مسابقات قرآنی را دارم که امیدوارم روزی به آنچه لیاقتش
را دارم برسم.
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بخصوص شیطان بزرگ آمریکا

دادگاههائی که علنی برگزار میشود

سختکوشانی یاد کرد که میتوانند

این آیه قدم در این راه نهادم و تاکنون به حفظ قرآن پرداختهام.

وی تصریح کرد :دشمن ما و
کماکانفشاربرمردمعزیزماراهدف

ْ
َ َّ
* با الهام از آیه «ف ِإن َم َع ال ُع ْسر ُی ْس ًرا» قدم در این راه نهادم
ِ
حفظ قرآن نشده ،گفت :ابتدا حفظ قرآن برایم سخت بود اما خداوند
َ َّ ْ
میفرماید «ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْس ًرا  ،پس با دشوارى آسانى است» و دوباره
نیز برای تأکید بیشتر این آیه را تکرار میفرماید ».لذا من نیز با تأسی از

* مردم ما مقاوم هستند و
جنگ روانی را میشناسند

خبرنگار ،از این قشر جامعه بعنوان

کمک مؤثری داشته باشند و اگر به
وظایف حرفهای و رسانهای خود
عمل کنند ،از بسیاری از مفاسد
اجتماعی جلوگیری خواهند کرد.

اقدامات روانی را ،هم میشناسند،
هم تجربه کردهاند و هم در برابر آن
مقاومت میکنند.

* صدها بوق تبلیغاتی
علیه مردم براه انداختهاند

* ضدانقالب خارجنشین
و عدهای سودجو ،همسو با
دشمن مردم ما را
آزرده میکنند
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :در
این میان ضدانقالب خارجنشین هم
همپا و همسوی دشمن ،هم نسبت
به عملیات ایذائی و هم نسبت به
شایعهپراکنی و تبلیغات روانی کمک
میکند .البته این چندان خارج از
انتظار انسان نیست که شیطان بزرگ
و ضدانقالب خارجنشین همسو
باشند؛ اما جای تأسف اینجاست که
عدهایسودجودرداخلازاینفرصت
استفاده کرده و با قاچاق ،احتکار،
گرانفروشی و مفسده اقتصادی آب به
آسیاب دشمن میریزند و مردم ما را
آزردهمیکنند.
حجتاالسالم والمسلمین اژهای
ادامه داد :این افراد ارزاق عمومی،
تجهیزاتی که مورد نیاز است ،مثل
دارو و مایحتاج مردم را بجای اینکه
کمک کنند در این شرایط سریعتر،
راحتتر،ارزانتربهدستمردمبرسد،
با سودجوئی ،احتکار ،گرانفروشی،
تقلب ،قاچاق و دسیسههای مختلف
از دسترس مردم دور کرده و فشار را بر
مردم افزوده میکنند.

* اقدامات ویژه برای رسيدگی
به جرایم اقتصادی اخير
وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه
در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه با محکوم

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد :در

خاطرنشان کرد :همانطور که

کردن جنایت عربستان سعودی در

کنار اقدامات عملیاتی ،صدها بوق

مستحضر هستید برای مقابله ویژه

یمن افزود :این جنایت هولناک و

تبلیغاتی علیه مردم و کشور و نظام

و خاص در مقابل این مفسدین و

غیربشری و خالف همه موازین

ما براه انداختهاند و هر روز با تولید

سودجویان در هفتههای گذشته

بینالمللی را که عربستان سعودی

شایعه ،دروغ و پمپاژ این دروغها در

در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه

در یمن طی روزهای گذشته

جامعه سعی میکنند که روحیه مردم

برای این امر اختصاص پیدا کرد.

مرتکب شد و براثر آن دهها کودک

را تضعیف نمایند و به زعم باطل

دادستان محترم تهران موظف شد

به خاک و خون کشیده شده و بیش

خودشان مردم را مأیوس کنند.

که بطور خاص ،هم لجستیک این

قضات ویژه را فراهم کند و هم
پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر
و شبانهروزی داشته باشد.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژهای بیان داشت :از سوی دیگر
معاون اول قوه قضائیه نیز ناظر بر
این مسائل و هدایتگر این جریان
شد .دادستان محترم کل کشور نیز
موظف شد که برای هماهنگی با
همه دادسراها تالش کند و آنچه
را که الزم است انجام دهند؛
پروندههای مرتبط با این موضوع از
استانها حسب تشخیص به تهران
احاله شود و رسیدگی در تهران
صورت گیرد.

*  ۶۷نفر بازداشت و  100نفر
ممنوعالخروج شدهاند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به
دستگیری و بازداشت  ۶۷نفر در
رابطه با این موضوع اظهار کرد :تا
امروز  ۶۷نفر از این افراد متخلف
و مجرم و متهم دستگیر شدند و در
بازداشت هستند .البته از تعدادی نیز
تحقیق شده که با قرار تأمین مناسب

پس از آنكه کمپینی با ادعای شفافسازی مسئوالن درباره فعالیتهای
فرزندانشان راه اندازی شد ،دو وزير كابينه دولت وضعيت فرزندان خود
را توضيح دادند.
* * فرزندان ظریف در ايران هستند و چه شغل دولتی ندارند

بر خاالف ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مخالفان دولت ،ظریف
اعالم کرد که فرزندانش همگی در ایران به سر می برند و هيچ يك شغل
دولتی ندارند
روزنامه ایران نوشت " :پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار
دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی می کنند و استخدام هیچ
جایی نیست و در حوزه مدیریت بازار ،کار مشاورهای انجام میدهد.
دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی می کنند
و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است و برخی اوقات طراحی داخلی
برای دوستان و اقوام انجام میدهد .دامادم فوق لیسانس مدیریت دارد
و مدیر یک شرکت خصوصی است .عروسم دکترای نانوتکنولوژی دارد
و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است و به طور پاره وقت در دانشگاه
فعالیت دارد .خدا را شاکرم که فرزندانم بدنبال خاتمه ماموریت من
در سازمان ملل متحد ،تحصیالتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از
 ۶سال است که به ایران بازگشتهاند و همراه خانواده هایشان در تهران
ساکن و مشغول به کار هستند.
* * فرزندان وزیر ارشاد در ايران هستند و شغل دولتی ندارند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست؟»
اعالم کرد که سه فرزند (دو پسر و یک دختر) دارد و درباره رشته تحصیلی و
فعالیتهای آنها توضیح داد.
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیوستن به کمپین
«فرزندت کجاست؟» در زیر حساب توییتری یکی از رسانهها اينگونه
توضیح داد:

آزاد شدند .بیش از صد نفر تا به امروز
از اقشار مختلف (کارمند دولت یا
غیردولت ،صاحب سمت و صاحب
منصب)ممنوعالخروجشدهاند.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژهای افزود :تا به امروز برای  ۲۶نفر
کیفرخواست صادر شده و به دادگاه
رفته است.
وی گفت :در این مدت یک انتظار
بحقیازناحیهبزرگانکشور،نخبگان
وعموممردمعزیزمانبودهوهستکه
قوه قضائیه باید این پروندهها را سریع
رسیدگیکردهوخارجازقوانیندست
و پاگیری که ممکن است مدتها
رسیدگی آنها به طول بیانجامد،
نسبت به آنها اقدام کند.
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«دو پسر و یک دختر دارم؛ پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهران است .در
تهران زندگی میکند .شغل ثابت ندارد .با برخی از مؤسسات در حوزههای
پژوهشی به صورت پروژهای همکاری میکند.
پسر دوم ،خرداد امسال کارشناسیاش را از دانشگاه اصفهان گرفته است.
دخترم کالس چهارم را در دبستان دولتی گذرانده است».

