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کنترل جمعیت کدامند؟ 

اقتصاد حرف اول
 را می زند!
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رهبر انقالب در دیدار مسئوالن 
دفتر تبلیغات اسالمی:

حوزه علميه قم برای
 ابهام ها و مشکالت دینی 
راه حل داشته باشد
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 جنجال بر سر مالیات پزشکان باال گرفت

فرار مالیاتی در جامعه پزشکی
 واقعیت یا جوسازی؟
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توقعات 
زیاد از حــوزه علمیه قم برای حل مســائل و 
ابهامات گفتند: در گذشته چنین توقعاتی از 
قم وجود نداشــت و حوزه علمیه، سربه زیر و 
مشــغول کار خود بود، اما امروز این انتظار از 
حوزه علمیه قم وجود دارد که برای ابهام ها و 

مشکالت دینی راه حل داشته باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، رهبر معظم انقالب اســالمی 
دیــروز در دیدار مســئوالن دفتــر تبلیغات 
اسالمی، یک وظیفه مهم این دفتر را پاسخ به 
سوال ها و نیازهای فکرِی جوانان، دانشجویان 
و گروه هــای اثرگذار فرهنگی برشــمردند و 
توصیه هایی درخصوص حضور جریان ساز در 
فضای مجازی و آسیب شناســی مقوله تبلیغ 

بیان کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تجلیل 
از خدمات دفتــر تبلیغات اســالمی، وجود 
نواندیشی و روشنفکری دینی در این دفتر را 
مغتنم دانستند و گفتند: امروز، دوره انقالب و 
روزهای کار و حرکت های جهشی است و قم 
به این گونه نگاه ها و جهت گیری های نو، بیش 

از پیش احتیاج دارد.
ایشــان دفتر تبلیغــات اســالمی را یک 
واحد زنده و برخــوردار از تالیفات پرشــمار 
برشمردند و افزودند: البته جای دفتر تبلیغات 

در مجموعه های اثرگذار کشور خالی است و 
این دفتر باید با شناسایی مجموعه های موثر 
فرهنگی و پاسخ دادن به سوال های دینی آنها، 

بر غنای فکری این مجموعه ها بیفزاید.
رهبر انقالب با اشــاره به سوال های متنوِع 
دینی که برای دســت اندرکاران فعالیت های 
فرهنگی و هنــری وجود دارد، خاطرنشــان 
کردند: پاسخگویی به این سوال ها و ابهام ها، 
وظیفه حوزه و دســتگاه هایی همچون دفتر 

تبلیغات اسالمی است.
ایشــان دفتر تبلیغات را به اولویت بندی 
و تمرکز بر کارهــای زمین مانــده در حوزه 
علمیه قــم توصیــه کردنــد و درخصوص 
فعالیت های تبلیغی در فضای مجازی، افزودند: 
دستگاه های مختلفی در فضای مجازی حضور 
دارند اما حضور در این فضــا باید یک حضور 
جریان ســاز باشــد، ضمن اینکه بهترین راه 
شناسایی و ارتباط با گروه های موثر فرهنگی 
و یافتن ســوال ها و ســرنخ های فکری آنان، 

استفاده از فضای مجازی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین تدوین 
و انتشار کتاب هایی با موضوع پاسخ  به شبهات 

فکرِی جوانان و دانشجویان را الزم دانستند.
»تدویــن دانش مــددکاری اســالمی«، 
»شبکه سازی و هم افزایی با سایر دستگاه های 
فعال در امر تبلیغ« و »آسیب شناسی تبلیغ« 

از دیگر توصیه های رهبر انقالب اســالمی در 
این دیدار بود.

ایشــان به یک حلقه مهم در فعالیت های 
تبلیغی یعنی »اثر و بازخورد تبلیغ« اشــاره 
کردند و افزودند: صــرِف رفت وآمد مبلغان و 
گروه های تبلیغی به شهرها و روستاها و تاکید 
بر خوش بیان بودن آنها کافی نیست. مبلغان 
باید به گونه ای آموزش داده شوند که بتوانند 
پس از پایان دوره تبلیغ نیــز ارتباط و تبادل 
فکری خود را با جواناِن مســتعد اســتمرار 
بخشند و در ظرف چند سال، جمعی از همین 
جوانان را بــه مبلغان دیــن در منطقه خود 

تبدیل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توقعات 
زیاد از حــوزه علمیه قم برای حل مســائل و 
ابهامات، گفتند: در گذشــته چنین توقعاتی 
از قم وجود نداشــت و حوزه علمیه، سربه زیر 
و مشــغول کار خود بود اما امروز این انتظار از 
حوزه علمیه قم وجود دارد که برای ابهام ها و 

مشکالت دینی راه حل داشته باشد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، 
حجت االسالم واعظی، رئیس دفتر تبلیغات 
اســالمی و حجت االســالم جعفری، رئیس 
هیــات امنــای دفتــر تبلیغات اســالمی، 
 گزارشــی از فعالیت ها و برنامه های این دفتر

 بیان  کردند.

سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی گفت: کد دســتوری USSD از 
سوی این سازمان برای بیمه شــدگان و مستمری بگیرانی که در خصوص 
بسته حمایتی دولت سوال دارند، اختصاص یافت. به گزارش ایسنا، محمد 
حسن زدا افزود: این افراد می توانند کد دســتوری #۸*۱۴۲* را شماره 
گیری و کدملی سرپرســت خانوار را وارد کنند تا پاســخ برای آنها ارسال 
شود که آیا مشمول دریافت این کمک هستند یا خیر؟. وی با بیان اینکه در 
روزهای گذشته مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی )۱۴۲۰( 
تماس های فراوانی در این خصوص را پاسخ داده است، گفت: کد دستوری 

مذکور برای پاسخگویی بهتر و بیشتر مخاطبان تعریف شده است.

خبر

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمی:

حوزه علمیه قم برای ابهام ها و مشکالت دینی راه حل داشته باشد

کد دستوری تأمین اجتماعی 
برای پیگیری »بسته حمایتی«

هو الباقی
جناب آقای محمد کیانوش راد

نماینده محترم دوره ششم مجلس شورای اسالمی

با اندوه فراوان، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت می گوییم. 
ابدی  آرامش  و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  منان  ایزد  از 
مسئلت داریم و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل 

آرزو می کنیم.

علی ربیعی، مسعود حیدری، ابو تراب فاضل، بیژن رمضانی، 
سینا سالح ورزی، حامد طبیبی

 تصورکنید کودکی که باید در آغوش گرم خانواده 
بزرگ شــود و تنوع و زیبایی های طبیعت را ببیند، 
ناخواســته و ناخودآگاه در فضایی قرار می گیرد که 
هیچ یک از شــرایط الزم برای پرورش یک کودک بر 

اساس استانداردهای زندگی را ندارد. چه انتظاری ...

سیاست منسوخی که 
در خاورمیانه جواب نمی دهد

برتریجـویی 
مصالحهناپذیر
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سیاست های خاورمیانه ای آمریکا که در زمان اوباما رو به 
تغییر گذاشته بود، حاال به مسیر سنتی خود بازگشته است، 
ترامپ و به ویژه دستیارانش، در حال اعمال فشار بر قدرت های 
منطقه هستند؛ این سیاست نشأت گرفته از واهمه همیشگی 
آمریکا از چندقطبی شدن جهان است؛ اما این روند نمی تواند 
ابدی باشد. قدرت ها حاال با دوران پس از جنگ جهانی دوم 
متفاوت هستند، روسیه، ایران و ترکیه هرکدام سیاست های 
خود را دنبال می کنند. دیگر این آمریکا نیست که برای منطقه 
به تنهایی تعیین تکلیف می کند، حاال متحدان آمریکا نیز در 
یک دسته نمی گنجند و هرکدام اهداف و منافع جدا دارند. 
سینا طوسی، محقق شورای ملی ایرانیان آمریکا، در مطلبی 
که در نیوزویک به چاپ رسید، به تغییر نظم جهانی و تضعیف 
آمریکا به عنوان قدرت تک قطبی جهان اشــاره می کند و 
می نویســد: امروز در خاورمیانه، احتمال وقوع یک جنگ 
منطقه ای فاجعه بار، از هر زمان دیگری شدیدتر و نزدیک تر 
است. تنش های بین صهیونیســت ها و ایران در سوریه باال 
گرفته است و دو طرف، هر چند روز تبادل حمالت موشکی 
و هوایی دارند. جنگ وحشیانه ائتالف به رهبری عربستان 
سعودی علیه یمن پابرجا است و مذاکرات صلح در اردن که 
ً  برگزار شد نیز رو به شکست است. در عراق، تنش های  اخیرا

بین آمریکا و ایران دست آویزی برای ...

تیم ملی برابر ژاپن، تنها رویای پرواز به فینال را در سر دارد

به خانه برنمی گردیم!


