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بررسی «عصر ايرانيان» بر ضرورت جدا کردن مطالبه شفافسازي از
نقدهاي غيرحرفهاي در جشنواره فيلم فجر
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قواعدرقابترابپذيريد!


روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه10

صفحه2

عراقچی در جدیدترین اظهارنظر 
خود
ید آمریکا
کرد که تحریمهای جد 
اعالم 
«نقض برجام» نیست

دیپلماسی
مـالـه!

صفحه2

«عصر ایرانیان» در گفت و گو با کارشناسان
اقتصادی ،سیاست یک بام و دو هوای
مجلس در بودجه 97را بررسی می کند

همراهی بهارستان و
پاستور در حذف یارانه
 33میلیون ایرانی
صفحه5


عملکرد
گزارش 500صفحهای شهردار تهران درباره
12سال گذشته شهرداری با انتقادات برخی اعضای
شورای شهر مواجه شد

گزارش نجفي
توصيه هاشمي

رييس شوراي شهر:قضاوت ما بايد
نقد خواهيم شد
باشد به زودي ما هم 
واقعبينانه 

د...
دیرش 

«سانچی» بعد از  8روز جدال با دود و آتش در سایه تعلل و برخی کوتاهیها
با 29خدمه مفقود خود در اقیانوس آرام غرق شد

پیامتسلیت
رهبر معظم انقالب اسالمی
درپی جان باختن کارکنان
کشتی«سانچی»

صفحه8

اطالعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم
بعضي مسئوالن بهجاي ورو د به مسائل اعتقادي
به حل مشکالت مردم معطوف باشند

در پی غرق شدن نفتکش ایرانی به همراه خدمه
جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي اطالعيهاي به
شبهات مطرح شده در ارتباط با معصومين (ع) پاسخ
داد.
در بخشی از این اطالعیه آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اين روزها ســخناني از بعضي از مسئوالن مبني بر
جواز نق د پيامبر اعظم (صلي اهلل عليه و آله و سلّم) و
ائمهمعصومين (صلوات اهلل عليهم) شنيده ش د که بار
ديگر يکي از مسلّمات اعتقادي که محل اجماع قاطبة
مسلمين و همچنين يکي از اصول ضروري مذهب
حقه تشيع اثنا عشري است را منکر شدهان د که بنا بر
يدانيم:
اين ذکر چن د مطلب را وظيفه شرعي خو د م 
 از نظر عقلي ،نق د منطقــي بدون وجو د معيار نقداست از حقايق
امکان پذير نيست و معيار نق د عبارت 
مســلّمه خطاناپذير و کالم خدا يعنــي قرآن کريم
و سنت رســولاکرم(صلي اهلل عليه و آله و سلّم) و
معصومين (عليهم الســام) از اين دسته از حقايق
مسلمه خطاناپذيرن د که خو د معيار نق د ساير رفتارها
و گفتارهاست و نق د آنچه خو د معيار نق د است از نظر
منطقي باطل و خطاي روشن است.
 اکي داً توصيه ميکنيم بعضي از مسئوولين از ورودتخصصي فکري در اظهارات
به مســائل اعتقادي و ّ
خويــش پرهيز کنن د و بجاي آن تــاش خو د را به
حل مشکالت معيشتي و گرفتارهاي اقتصادي مردم
معطــوف کنن د و آنچه مردم از شــماها انتظار دارند
گرهگشائي از مسائل و مشکالت زندگي آنان است ،نه
اظهار نظر در مسائل اعتقادي و تخصصي که نه تنها
گرهي از کار مردم باز نميکن د که افزون بر مشکالت
دنيوي آنان ،دين آنان را نيز با مشکل مواجه ميکند.
و السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته
محم د يزدي

آن ،موجی از غم و اندوه سراسر کشورمان را فراگرفت
هيئت دولت امروز را عزاي عمومياعالم کرد
انتقا د نمایندگان مجلس از ديپلماسي ضعيف دولت
در قبال چين درباره کوتاهی در حادثه سانچي
بسیاری از چهرههای سیاسی ،فرهنگی ،ورزشی
کشورمان حادثه سانچی را در شبکههای اجتماعی
تسلیت گفتند
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