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اولیننمایشگاهبینالمللیتخصصیتجهیزاتمساجدواماکنمتبرکهبرگزارمیشود.

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه در تاریخ ۳۰ مرداد تا اول شهریور ۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه با حضور مرکز رسیدگی به امور مساجد و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

عالقه مندان می توانند با حضور در این نمایشگاه از این فرصت برای ارائه کاال و خدمات خود استفاده کنند.
تمامی غرفه ها در این نمایشگاه از سوی شرکت برگزارکننده، برپا شده و هزینه ای بابت غرفه سازی از شرکت کنندگان گرفته نمی شود.

1397 16 مردادمــاه  21. ســه شــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.irنمایــهخبرگزاری

قائممقامستاداقامهنمازکشوربااشارهبهاهتمام
بهموضوعمسجدسازیدرکشور،گفت:یک
هزاروصدوسیبابمسجددرکشوربههمت
سازمانهاونهادهایاجراییکشورساختهشده

است.

محمود مظفر از ساخت ۱۱۳۰ مسجد توسط ادارات و 
سازمان های مختلف خبر داد و گفت: معاونت نظارت 
و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور، همه ساله دستگاه ها و 
نهادهای کشور را در زمینه اهتمام به موضوع نماز مورد 
ارزیابی قرار می دهد به طوری که در بندی تمهیدی و 
نظارتی آمده است که دستگاه ها و نهادها موظف به ساخت 

نمازخانه و مسجد در مکان های مورد نیاز هستند.
وی بیان کرد: در ارزیابی انجام گرفته که در سال گذشته 
انجام شد این مساجد توسط دستگاه های اجرایی سازمان 
و  نفت  فرهنگی، شرکت  میراث  امور خیریه،  و  اوقاف 
پاالیشگاه ها و بخش های فرهنگی در تفرجگاه ها، ادارات 

و بین راه ها  احداث شده است.
قائم مقام ستاد اقامه نماز  کشور در رابطه با اهتمام این 

مرکز به ساخت مسجد در جاده های بین راهی، گفت: 
در استانداری ها کارگروهی تشکیل شده است که نقاط 
ضعف و قوت این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند 
توجه  مورد  نیاز  مورد  مناطق  در  مساجد  ساخت   تا 

قرار گیرند.
مظفر به تعامل و همکاری این ستاد با آموزش و پرورش 

در این زمینه اشاره کرد و گفت: تمام تالش ما در این راستا 
بوده است که مردم نماز را بشناسند و نوجوانان و جوانانی 
که نسبت به نماز جماعت اقبالی ندارند، ترغیب و تشویق 
به اقامه نماز شوند و کسانی که اهل نماز هستند با ارایه 
محتواها و بسته های آموزشی، اقامه نماز اول وقت و نماز 

جماعت در آن ها ارتقاء یابد.

»مسجدالرضا )ع(« سوگوار شهادت 
امام جواد )ع(

در )ع( جواد امام شهادت سوگواری مراسم
مسجدالرضا)ع(برگزارمیشود.

در آستانه سالروز شهادت امام جواد )ع( مراسم سوگواری شهادت 
آن حضرت ۲۰ مردادماه در مسجد الرضا )ع( برگزار می شود. این 
مراسم سوگواری با سخنرانی حجت االسالم محسن قرائتی و 
با مرثیه خوانی مجید شعبانی  در این مسجد برپا می شود. یادآور 
می شود؛ مسجدالرضا )ع( درخیابان شهید لواسانی )فرمانیه( 

خیابان شهید دیباجی، قبل از اتوبان صدر  واقع شده است.

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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هنری فرهنگی کانونهای عالی ستاد رییس
قول با باید خبری کار گفت: کشور مساجد
همراه احسن جدال و حسن موعظه سدید،

باشد.

این  طرح  با  ارزانی  حبیب رضا  والمسلمین  حجت االسالم 
پرسش که وقتی از دین سخن می گوییم ابتدا کدام مؤلفه 
)نماز، حجاب، حسن خلق و ...( به ذهن می رسد، گفت: پیامبر 
اسالم )ص( در پاسخ به پرسش فردی که از ایشان درباره 
تعریف دین سوال کرده بود، فرمودند دین به معنای حسن 

خلق است و حسن خلق یعنی کنترل خشم و غضب.
وی در ادامه با اشاره به آیه ای از قرآن، خاطرنشان کرد: خداوند 
حکمت )قول سدید( موعظه حسن )که با احساسات مرتبط 
است( و جدال احسن را مهم ترین راه های تبلیغ دین معرفی 

کرده است.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، 
افزود: موعظه حسن با احساسات انسانی مرتبط است و هر 
کس در حوزه خبر به این موضوع توجه کند، موفق می شود 

همان طور که آنان به دلیل بهره مندی از موعظه حسن و درگیر 
شدن با هیجانات و احساسات انسانی با استقبال گسترده مردم 

روبرو شدند.
ارزانی گفت: جدالی موفق می شود و رسانه ای در حوزه خبر و 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی توفیق می یابد که بنا بر تصریح 
خداوند، احسن باشد و نکته جالب در این است که خداوند در 

مورد جدال از واژه »احسن« استفاده کرده است.
در  و  باشد  اثرگذار  می تواند  خبری  کرد:  خاطرنشان  وی 
جهت دهی افکار عمومی مؤثر باشد که با حکمت، قول سدید، 

موعظه حسن و جدال احسن همراه شود.
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، در 
ادامه با اشاره به دور جدید تحریم های دشمنان علیه ملت ایران 
و سختی های اقتصادی حال حاضر کشور، گفت: گاهی افراد 
در این سختی ها مقاوم تر می شوند، خداوند در قرآن سختی را 
همراه با آسانی دانسته است بر این اساس ان شاءاهلل مردم 
ایران نیز با مقاومت از سختی های اقتصادی موجود عبور 

خواهند کرد.

رییس ستاد عالی کانون های مساجد:  

خبری می تواند اثرگذار باشد که با حکمت و جدال احسن همراه باشد

امام جماعت مسجداالقصی؛ 
برگزیده چهارمین جایزه حقوق 

بشر اسالمی

معاونستادحقوقبشرقوهقضاییه،ازمعرفی
برگزیدگانچهارمیندورهجایزهحقوقبشر
اسالمیخبرداد،ازجملهاینافرادامامجماعت

مسجداالقصیاست.

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفت: شیخ عکرمه سعید 
صبری؛ امام جماعت مسجداالقصی، علی لینستاد؛ رئیس بنیاد 
اسالمی اورته هاگن نروژ و رکن الزمان انصاری؛ هماهنگ 
کننده اصلی مدرسه کودکان روهینگیایی در بنگالدش بعنوان 

برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسالمی معرفی شدند.
جایزه حقوق بشر اسالمی به مدافعان حقوق بشر اسالمی و 
حقوق مسلمانان که از آن به شیوه های نوآورانه حمایت کرده اند 
و آن را ترویج می کنند و همچنین مسلمانانی که حقوق آنان 

توسط دولت ها نقض می شود، اهدا می شود.

به زودی؛ برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات مساجد
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اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس رئیس
مکانیزهشدنشیوهکارمجلسباعثکاهشچاپ
وصرفهجوییدرمصرفکاغذمیشود،گفت:
برایمدیریتزمانوافزایشسالمتکارمجلس

بایدتمامرأیگیریهاماشینیشود.

علی الریجانی با بیان اینکه کمیسیون تدوین آیین نامه به 
دقت و سرعت عمل مجلس کمک می کند، گفت: آیین نامه 
داخلی نباید به صورت دائم دستخوش تغییرات شود چرا که 
مرتب ذهن نمایندگان را بر هم می زند همچنین الزم است 

تدبیری اندیشیده شود که رأی گیری در مجلس به صورت 
کامل با ماشین صورت گیرد چرا که در حال حاضر در برخی 
رأی گیری ها که از شیوه کارت و گلدان استفاده می شود 
زمینه بر هم ریختگی جلسه نیز ایجاد می شود که بهتر است 
با ماشینی شدن رأی گیری و حفظ محرمانه آرا، زمان بندی 

و سالمت کار افزایش یابد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه درباره چاپ و انتشار 
مطالب در مجلس اظهار داشت: شیوه کار باید کامال مکانیزه 
شود و این تغییر کار نیاز به اصالح آیین نامه دارد تا مجبور 
به چاپ موضوعات نباشیم ضمن اینکه مدرن کردن کار 
مجلس هم کیفیت را را افزایش می دهد و هم صرفه جویی 

در مصرف کاغذ است.
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امامجمعهموقتتهرانبابیاناینکهدرحوزههایدفاعیوامنیتیازقدرتوجایگاهمناسبیبرخوردارهستیم،گفت:آنگونهکهدرحوزههایامنیتیو
دفاعیکسبقدرتکردهایمنتوانستهایمبرایمردمدرحوزهاقتصادیکسبثروتکنیم.

حجت االسالم ابوترابی فرد با بیان اینکه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از جایگاه استثنایی برخوردار است، گفت: این جایگاه نشاندهنده دانش، بصیرت، سالمت و عمق 
بینش سیاسی و جایگاه ممتاز نیروی هوایی در پیروزی انقالب و دفاع مقدس است. حجت االسالم ابوترابی گفت: انقالب اسالمی در این 4 دهه از باالترین سطح استقالل 
سیاسی برخوردار بوده است و توانسته آن را تثبیت کند و برای همیشه در منطقه خواهد درخشید. وی گفت: استقالل سیاسی سوریه، عراق و ملت های منطقه دستاورد حرکت 
ایران است و بازیگران سیاسی قدرت تاثیرگذاری حرکت ایران را به خوبی می دانند. امروز ایران حامل استقالل سیاسی برای کشورهای منطقه است و امکان ندارد در کنار ملت 
آزادی خواه عراق و لبنان رژیم منحوسی چون عربستان سعودی بماند. استقالل سیاسی ملت های منطقه و اقتدار دفاعی آنها از دستاوردهای ایران است. ایران نماد امنیت برای 

منطقه است و در این عرصه نقش مهمی ایفا می کند.

استقالل سیاسی ملت های منطقه از دستاوردهای ایران است
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افتتاح کارخانه تولید و مونتاژ 
مهمات کالیبر متوسط در اصفهان  

کارخانهتولیدومونتاژمهماتکالیبرمتوسطدر
صنایعدفاعیاصفهانباحضوروزیردفاعوپشتیبانی

نیروهایمسلحافتتاحشد.

کارخانجات تولید و مونتاژ مهمات کالیبر متوسط در صنایع 
و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  حضور  با  امروز  اصفهان  دفاعی 
حاتمی  سرتیپ  امیر  شد.  افتتاح  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
که برای بازدید و سرکشی از صنایع دفاعی وزارت دفاع به 
اصفهان سفر کرده است در بدو ورود پس از ادای احترام به 
دفاعی  صنایع  شهدای  یادمان  محل  در  شهدا  شامخ  مقام 
مونتاژ  و  تولید  کارخانجات  برنامه،  نخستین  در  اصفهان، 

مهمات کالیبر متوسط صنایع دفاعی اصفهان را افتتاح کرد.
مونتاژ  و  تولید  کارخانجات  افتتاح  مراسم  این  در  حاتمی 
مهمات کالیبر متوسط صنایع دفاعی اصفهان را در راستای 
تحقق فرامین فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( مبنی 
بر تقویت همه جانبه بنیه دفاعی جمهوری اسالمی عنوان 
و تالش جهادی همه  با همت  کارخانه  این  و گفت:  کرد 
کارکنان، مدیران و متخصصان صنایع دفاعی اصفهان راه 

اندازی شده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از این بازدیدها 
در جمع کارکنان، مدیران و متخصصان این صنایع با اشاره 
به موفقیت های جمهوری اسالمی ایران در منطقه و عرصه 
بین الملل اظهار داشت: امروز کشورمان با توجه به جایگاه 
خاص و موقعیت ویژه ای که در منطقه و عرصه بین الملل 
دارد همواره مورد تهدید دشمن قرار گرفته و با توطئه های 
جمهوری  مقدس  نظام  به  زدن  ضربه  دنبال  به  مختلف 

اسالمی ایران هستند.
حاتمی اقدام و عمل متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی را 
سدی در برابر توطئه ها و تهدیدات و تحریم های دشمنان 
عنوان کرد و افزود: با تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم 
دولت  جانبه  همه  های  حمایت  العالی(،  )مدظله  قوا  کل 
خدمتگزار و اقتدار و ایستادگی ملت و نیروهای مسلح مقتدر 
ایستادگی کنیم و  برابر دشمنان  در  ایم  توانسته  کشورمان 

تمام توطئه های آنان علیه کشور خنثی شده است.

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

 برای افزایش سالمت کار مجلس، باید 
رأی گیری ها ماشینی شود

اینکه به اشاره با جمهور رییس اول معاون
اولویتدولتواگذاریطرحهاینیمهتمامبه
بخشخصوصیاست،گفت:تکمیلوتوسعه
کریدورهایترانزیتیبرایحفظوارتقاءجایگاه

استراتژیکایرانضروریاست.

 اسحاق جهانگیري با تاکید بر اینکه واگذاري طرح هاي نیمه 
تمام به بخش خصوصي و مشارکت بخش خصوصي براي 
تکمیل این طرح ها گامي در جهت خدمت رساني هر چه بیشتر 

به مردم است، گفت: سیاست دولت کاهش تصدي گري و 
افزایش نقش بخش خصوصي در کشور است و خوشبختانه در 
جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصمیمات 
خوبي در راستاي اجراي این برنامه اتخاذ شده، ضمن آنکه این 
موضوع از مطالبات جدي مقام معظم رهبري نیز است. معاون 
اول رییس جمهور افزود: با توجه به اینکه براي تکمیل طرح 
هاي نیمه تمام در کشور بیش از 45۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
الزم است و بودجه دولت امکان تامین این حجم از نقدینگي را 
ندارد،  باید راهي براي تأمین مالي اجراي این طرح ها پیدا کنیم 
که یکي از بهترین مسیرها واگذاري طرح ها به بخش خصوصي 
است. رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکید بر اینکه 

باید شرایطي فراهم شود تا بخش خصوصي انگیزه کافي براي 
مشارکت در اجراي طرح هاي نیمه تمام را داشته باشد، افزود: 
معافیت ها و امتیازات خوبي براي بخش خصوصي در نظر گرفته 
شده و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نیز 
اختیارات کافي به کارگروه واگذاري طرح ها تفویض شده تا با 
شرایط سهل و آسان طرح هاي عمراني نیمه تمام به بخش 
خصوصي واگذار شود. وي افزود: در برنامه ریزي براي واگذاري 
طرح ها به بخش خصوصي تمام ساز و کارهایي که براي 
تسهیل جریان واگذاري مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه هاي 
مورد نظر بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرایي در مصوبات 

مدنظر قرار گرفته است.

 اولویت دولت؛ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی

اینکه به اشاره با قضا دستگاه سخنگوی
تخلفات پروندههای به مربوط بازداشتیهای
اخیربازار،به۴۵نفررسید،گفت:افرادیهم
هستندکهممکناستاتهاماتشانکمترباشدو
باقراروثیقهآزادشدهباشند؛اماتاکنون۴۵نفر

دربازداشتبسرمیبرند.

حجت االسالم محسنی اژه ای اظهار کرد: در ابتدا از سوی 
ریاست قوه قضاییه در خصوص تقاضا ها و مطالباتی که از 
ناحیه اقشار مختلف مردم بخصوص مراجع عظام، علمای 
بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده بود و از قوه قضاییه 

خواسته بودند که با مفسدین سریع تر و قاطع تر برخورد کنند، 
توضیحات مفصلی ارائه شد. وی گفت: از جمله بیان شد که 
این تقاضا ها صرف نظر از ادبیات و نحوه بیان، پشتوانه و 
سرمایه ای است برای دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته 
باشد. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: اینگونه نیست 
که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را 
اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرِم جرمی که اتفاق افتاده شناسایی 
و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد 
که این موضوع بحمداهلل در حال انجام است. وی با بیان 
اینکه در این زمینه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرایی به 
اتمام رسیده است و این پرونده ها به دادگاه می رود، خاطرنشان 
کرد: امیدواریم دادگاه بزودی تشکیل شود و این افراد محاکمه 

است.  در حال رسیدگی  بعدی هم همینطور  موارد  شوند. 
مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون 
45 نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تاکنون بازداشت شده اند.

45 نفر، بازداشتی های کنونی پرونده های تخلفات بازار
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انبیاء مبارکه سوره از 10۵ آیه در کریم قرآن
میفرماید:»ومابعدازتوراتدرزبور)داود(
نوشتیمکهالبتهبندگاننیکوکارمنملکزمینرا

وارثومتصرفخواهندشد.«

کلمه زبور در لغت عرب به معنای هر نوع نوشته و کتاب 
است؛ چنان که در قرآن نیز آمده است: » و هر عملی که 
کردند در کتب نامه عملشان ثبت است«  ولی در آیه »َوآتَْیَنا 
َداُووَد َزبُوًرا«  به قرینه نام حضرت داود علیه السالم به نظر 
می رسد که مراد، کتاب اختصاصی آن حضرت)ع( است 
که دربرگیرنده مجموعه مناجات ها، نیایش ها و اندرزهای 

ایشان بوده و پس از تورات نازل شده است.
بعضی گفته اند که منظور از »زبور« در این آیه تمام کتب 
آسمانی، مراد از »ذکر« قرآن مجید و کلمه »ِمن بَعد« نیز 
به معنای »عالوه بر« است، که در این صورت معنای آیه 
چنین می شود: »ما عالوه بر قرآن در تمام کتب آسمانی 
نوشتیم که وارثان زمین، قطعاً  بندگان صالح من خواهند 
بود.« از امام صادق علیه السالم درباره زبور و ذکر سوال 
شد. آن حضرت)ع( فرمودند: »ذکر نزد خداوند است و زبور، 
کتاب نازل شده بر داود علیه السالم است و همه کتاب 
های نازل شده، نزد اهل علم است و آنان ما اهل بیت)ع( 

هستیم«. در پنج مورد از مطالب زبور)مزامیر( حضرت داود 
علیه السالم - که امروز جزو کتب عهد قدیم به شمار 
می رود- شبیه این تعبیر آمده است: »مردان صالح، وارث 
زمین خواهند شد.« همه دین ها معقدند که نجات دهنده 
ای خواهد آمد؛ لذا در زیارات حضرت مهدی علیه السالم 
الُم َعلَی َمهِدیِّ  را این گونه خطاب قرار می دهیم: »السَّ
ااُلَمم؛ سالم بر تو ای امامی که همه امت ها منتظرت 

هستند نه فقط مسلمان ها!

در روایات متعدد آمده است که آن بندگان صالحی که 
وارث زمین خواهند شد، حضرت مهدی عجل اهلل تعالی 

فرجه و یارانش هستند.
یکی از سنت های الهی است که بندگان صالح، حاکم و 
وارث جهان باشند.)َکَتبنا( دین از سیاست جدا نیست بنابر 
این قسمت از آیه که می فرماید: به ارث بردن زمین و 
حکومت برجهان، دو شرط دارد؛ بندگی خداوند و انجام 

اعمال صالح.

4

مسئولواحدآموزشمدرسهعلومانسانیاسالمیصدراگفت:دورهتابستانهمدرسهعلومانسانیاسالمیصدرافرآیندسهسالهایاستکهباهدفنخبه
پروریدرعلومانسانیوگفتمانسازیدراینعرصهآغازشدهاست.

علیرضا یاریان زاده درباره برگزاری دوره های تابستانه این مدرسه گفت: در این دوره دانش پژوهان در حوزه تفکر اسالمی، تمدن، مبانی غرب و مبانی اسالمی سازی علوم مقدمات ابتدایی را فرا 
می گیرند و در ادامه مباحث مقدماتی نظریه پردازی در علوم انسانی را نیز می آموزند.

 یاریان زاده تصریح کرد: در این مدرسه عالوه بر آموزش سرفصل ها و موضوعات علمی در حیطه مباحث تشکیالتی و پژوهشی هم برنامه هایی داریم و متناسب با آنها مطالباتی از دانش پژوهان 
می خواهیم. این دوره صرفا آموزشی نیست بلکه پژوهشی و تشکیالتی هم است. یاریان زاده ادامه داد: هدف ما از برگزاری این دوره ها قدم برداشتن در زمینه گفتمان سازی برای نرم افزار تمدن 
اسالمی است. همچنین عالوه بر گفتمان سازی برای عموم، به طور اختصاصی نظریه پردازانی تربیت شوند یعنی حرکتی دوطرفه از جانب گفتمان سازی عمومی و تربیت نظریه پردازان اختصاصی 

انجام می شود.

در مدارس صدرا در زمینه گفتمان سازی قدم بردارید
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نتایجقرعهکشینوزدهمیندورهعتباتدانشگاهیان
اعالمشد.

ثبت نام این دوره از روز هفتم مرداد ماه آغاز شد و تا ۱4 مرداد 
ماه ادامه داشت و در این مدت 5۱ هزار 886 نفر از دانشگاهیان 

سراسر کشور متقاضی اعزام به عتبات عالیات شدند.
کاروان های عتبات دانشگاهیان نسبت به کاروان های عادی 

مزیت هایی دارند که آن را از دیگر اعزام ها ممتاز می کند. 
یکی از ویژگی های عتبات دانشگاهیان، بُعد فرهنگی این سفر 
است به طوری که دانشجویان با رغبت کامل در این سفرها 
شرکت می کنند، خدمات ویژه  خاصی نظیر وام از طریق بانک 
عامل و برنامه های فرهنگی قبل و بعد سفرنیز تدارک دیده  
شده است. افرادی که در قرعه کشی انتخاب نشده اند نیز 
می توانند در مسابقه ای که امروز در صفحه اینستاگرامی لبیک 

برگزار می شود شرکت کنند.

اعالم نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان 

2 شرط ارث بردن زمین توسط صالحان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

 ویژگی های ظاهری
 حضرت مهدی)عج( پس از ظهور

و غیبت با مرتبط مسائل بر عالوه روایات در
انتظار،دربارهمشخصاتظاهریامامعصر)عج(نیز
تصریحاتیشدهتامنتظرانظهورحضرتاشدر

صورتوقوعآنوعدهحتمیراهراگمنکنند.

امام رضا)ع( در حدیثی شریف نشانه های ظاهری حضرت 
حجت)عج( پس از ظهور را تصریح کرده اند که در شناسایی 

ایشان توسط منتظران راهگشایی می کند.
چنان که امام علي بن موسي الرضا )علیه السالم( درباره ظاهر امام 
مهدی)عج( بعد از ظهور فرموده اند: »نشانه مخصوص حضرت 
چهره جوان بودن او در سن کهولت است به گونه ای است که 

هر کس حضرت)عج( را مي بیند او را چهل ساله مي پندارد.«

آذر ماه؛ برگزاری چهارمین 
همایش مالی اسالمی  

چهارمینهمایشمالیاسالمیهمراهباارائهآخرین
دستاوردهادرحوزهمالیاسالمیازمنظربانک،بیمه

وبورسآذرماهبرگزارمیشود.

چهارمین همایش مالی اسالمی ۱۱ آذرماه ۹۷ در دانشگاه 
الزهراء)س( برگزار می شود.

بنابر این گزارش، انجمن مالی اسالمی ایران قصد دارد پس از 
برگزاری سه دوره از سلسله همایش های مالی اسالمی ایران 
در دی ماه ۹4، دی ماه ۹5 و آذر ماه ۹6 چهارمین همایش 
مالی اسالمی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک 
ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه ۹۷ برگزار 
کند. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای 
خود در حوزه مالی اسالمی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند 
پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران سخنرانی می کنند.
گفتنی است، مهلت ارسال چکیده مقاالت ۱۰ مهرماه ۹۷ بوده 
و مهلت ارسال اصل مقاالت ۳۰ مهر ماه ۹۷ اعالم شده است.

 نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، باالتر از 
اداره پست، پالک ۱۰، انجمن مالی اسالمی ایران.

شمارزائرانسرزمینوحیاز۴۵هزارنفرفراتر
رفت.

در ادامه عملیات انتقال زائران به شهرهای مقدس مدینه و 
مکه؛ شمار زائرانی که تا دیشب وارد مکه شده اند به ۳۹54۲ 

نفر رسیده است. 

تاکنون بیش از ۱5 هزارو ۷۰۰ نفر از هموطنان مدینه دوم هم 
وارد جده شده و حدود ۲4 هزار زائر مدینه اولی؛ هم از بعد از 
بستن احرام و گفتن تلبیه از مسجد شجره راهی مکه مکرمه 
شده اند.  طبق آمار ستاد مدینه، شمار زائرانی هم که درجوار 

حرم نبوی حضور دارند ۷4۲۲ نفر است. 
امسال حدود 86 هزار نفر از زائران کشورمان در حج تمتع 

شرکت می کنند.

حضور 45 هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی
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یکیازموانعحضورقلبدرنماز،توجهزیاد
ووسواسداشتندرقرائتاستکهموجب
میشودنمازگزارازباطنوحقیقتنمازبهظاهر
توجهکندوبهجایتوجهکردنبهمعانینمازو
کسبحضورقلببهالفاظوچگونگیتلفظآنها

مشغولگردد.

اگر چه رعایت قرائت، از شرایط صحت نماز است، ولیکن شرط 
صوری است و باید در حد تکلیف آن را انجام داد و نیز از 
توجه زیاد به ظاهر، باید پرهیز کرد.  بازیابی و تشخیص روح و 
حقیقت نماز از ظاهر و صورت آن، در درمان این مرض کمک 
می نماید. باید بداند که رعایت قرائت و امثال آن، از احکام 
ظاهریه نماز و عبادت هستند و باید در حد اعتدال و تکلیف 
به آنها توجه کرد و حضور قلب و تخلیه قلب از اغیار از شرایط 
باطنیه نماز است و حقیقت نماز با وجود آن معنا پیدا می کند که 
هر چه توجه به این معنا زیادتر باشد، نماز کاملتر خواهد شد، 
چرا که باطن نماز بر خالف ظاهر آن، محدود به حدی نیست. 
باید دانسته شود که فرق نماز امیرالمؤمنین علیه السالم با نماز 
ما در حضور قلب به خدا است نه به مد و ال الضالین و قرائت 

کاملتر آن حضرت.«
را  هایمان  نماز چشم  در  قلب  برای حضور  آیا 

ببندیم؟
یکی از اتفاقاتی که برای حضور قلب در نماز سراغ نمازگزاران 
می آید این است که چطور می توان به تمرکز بیشتری در 

نماز رسید.
یکی از راههای معمولی که در میان مردم بیشتر مشاهده 
می شود، بستن چشم ها حین نماز است تا تمرکز حواس 
بیشتری حاصل کنند. این امر البته برای کسانی است که 
نمی توانند بدون بستن چشم ها در نماز و با نگاه به محل 
سجده، آن تمرکز الزم را کسب کنند وگرنه کسی که می تواند 
با نبستن چشمها در نماز و با نگاه کردن به محل سجده، 

حواس خود را جمع کند، بهتر است که چشمها را نبندد.
مکان خلوت و تاریک برای نماز انتخاب کنیم؟

نمازگزار برای این که هیچ چیز او را به خود جلب نکند، باید 
مکان خلوت و بی سر و صدا، بی منظره و تاریکی را انتخاب 

کند؛ مثاًل در مکانی که عکس، تلویزیون و رادیوی روشنی، 
زن و بچه و... نباشد که مسلماً تحصیل حضور قلب در چنین 
مکانی راحت تر از مکان شلوغ، پر رفت و آمد و... می باشد، 
چون زمینه حواس پرتی در آنجا کم تر است. در این باره بهتر 
است کالمی را از شهید ثانی نقل کنیم که می فرماید:  »از 
برای شخص ضعیف که فکرش به اندک چیزی که چشمش 
می بیند یا گوشش می شنود، متفرق می شود، عالج آن است 
که چشمهای خود را ببندد یا در خانه تاریکی نماز بخواند یا 
آن که در مقابل خود چیزی نگذارد که جلب نظر او را کند یا 
نزدیک دیواری بایستد که چشم انداز نداشته باشد و احتراز کند 
از نماز بر شوارع – خیابانها -  و مواضع – مکانها - منقوشه - 
نقاش شده - و بر فرشهای مزین و از این جهت، اهل عبادت 
در خانه تنگ و تاریکی که وسعت آن به قدری بود که انسان 
بتواند در آن نماز بگزارد عبادت می کردند تا آن که هم آنان - بر 

یک نقطه - متمرکز باشد.
گفتنی است که حاالت قلوب مختلف است، پس هر انسانی 
خود می داند که اگر در خلوت عبادت کند به حال او مناسب 

تر است یا در جلوت. 
وقتی وسواس در قرائت  داریم

هدف اصلی از عبادت، تحصیل مقام جدایی کامل از غیر خدا 
است، لذا موانع این راه، باید برداشته شود. 

یکی از این موانع، توجه زیاد و وسواس داشتن در قرائت 

است که موجب می شود نمازگزار از باطن و حقیقت نماز به 
ظاهر توجه کند و به جای توجه کردن به معانی نماز و کسب 
حضور قلب به الفاظ و چگونگی تلفظ آنها مشغول گردد، اگر 
چه رعایت قرائت، از شرایط صحت نماز است، ولیکن شرط 
صوری است و باید در حد تکلیف آن را انجام داد و نیز از توجه 

زیاد به ظاهر، باید پرهیز کرد. 
این که بعضی می خواهند به واسطه حفظ قرائت، تمرکز حواس 
کامل پیدا کنند، اشتباه است، چون حواس در قرائت، کافی 
نیست، ثانیاً هدف نیست، بلکه هدف، توجه کامل قلب به 
خداست و چنین شخصی، به جای توجه به خدا و بریدن از 

اغیار، گرفتار ادای کلمات از مخرجشان می شود. 
چطور وسواس قرائت در نماز را درمان کنیم؟

بازیابی و تشخیص روح و حقیقت نماز از ظاهر و صورت آن، در 
درمان این مرض کمک می نماید. باید بداند که رعایت قرائت 
و امثال آن، از احکام ظاهریه نماز و عبادت هستند و باید در حد 
اعتدال و تکلیف به آنها توجه کرد و حضور قلب و تخلیه قلب از 
اغیار از شرایط باطنیه نماز است و حقیقت نماز با وجود آن معنا 
پیدا می کند که هر چه توجه به این معنا زیادتر باشد، نماز کاملتر 
خواهد شد، چرا که باطن نماز بر خالف ظاهر آن، محدود به 
حدی نیست. باید دانسته شود که فرق نماز امیرالمؤمنین علیه 
السالم با نماز ما در حضور قلب به خدا است نه به مد و ال 

الضالین و قرائت کاملتر آن حضرت.
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رییسسازماناوقافوامورخیریهاستانتهراندرخصوصکاروانتجهیزاتپزشکیکرمانشاهگفت:مبلغریالیاینمیزانوقفقریببه۲میلیاردریال
میباشدکهالبتهعددسنگینینیستامابرایرفعنیازتعدادکثیریمیباشد.

حجت االسالم غالمرضا محمدزاده در مراسم بدرقه تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان فارابی کرمانشاه که در مقابل ساختمان اوقاف تهران برگزار شد با اشاره به اینکه این کاروان از محل 
موقوفه بنکدار اصفهانی آماده شده است، اظهار داشت: این موقوفه مربوط به 4۰ سال پیش است، در اصل این موقوفه مربوط به اراضی کشاورزی است که در خصوص ارایه خدمات به بیماران 
روانی ایجاد شده است. وی ادامه داد: متاسفانه با وجود اتفاقی که در استان کرمانشاه رخ داد بسیاری از مردم دچار بیماری های روحی و روانی شدند که از این رو نیازمند یک سری احتیاجات شدند.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران تاکید کرد: این احتیاجات از سوی مردم زلزله زده توسط همکاران ما در وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه تهران و اداره اوقاف شمال شهر تهران 

اعالم شد که از این رو یک سری از تجهیزات پزشکی تامین گشته که هم به نوعی رفع نیاز مردم کرمانشاه و هم برآورده شدن نیات واقفین باشد.

روانه شدن2میلیارد ریال تجهیزات پزشکی وقفی به سوی کرمانشاه 
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 چگونه در ثواب حجوقتی وسواس قرائت و تجوید به جان نماز می افتد
 شریک شویم؟

یکیازنمازهایمستحبیکهتوصیهشدهدردهشب
اولماهذیالحجهخواندهشود.درایننمازبعداز
سورهاخالصبایدآیه1۴۲سورهاعرافنیزخوانده
شود.بهایننماز،»نمازوواعدنا«نیزگفتهمیشود.
بنابرحدیثنقلشدهازامامباقر)ع(بهکسیکهاین

نمازرابخواندثواباعمالحجدادهخواهدشد.

خواندن این نماز کمتر از 5 دقیقه طول میکشد و به حسب 
احادیث و روایات صحیح و معتبر و متواتر کسی که آنرا بجای 
آورد در ثواب همه ی حاجیان شریک میگردد، بدون این که از 
ثواب آنان چیزی کاسته شود . » مابین نماز مغرب و عشاء دو 
رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت پس از حمد ، سوره توحید و 
سپس آیه ۱4۲ از سوره شریفه األعراف را میخواند : » َو واَعْدنا 
ِِّه أَرْبَعیَن لَْیلًَة  ُموسی ثَالثیَن لَْیلًَة َو أَْتَمْمناها بَِعْشٍر َفَتمَّ میقاُت رَب
َو قاَل ُموسی أِلَخیِه هارُوَن اْخُلْفنی فی َقْومی َو أَْصلِْح َو ال 
بِْع َسبیَل الُْمْفِسدین « و وعده گذاشتیم با موسی سی شب و  تَتَّ
تمدیدش کردیم  ده شب دیگر پس تمام شد میقات پروردگارش 
چهل شب، و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من باش 

در قومم و مصلح باش و به راه مفسده جویان مرو.

فردا؛ »زشت و زیبا« مهمان 
دومین نشست نقد فیلم فلسفه 

امروز،فصلنامه»اندیشهمردمساالریاسالمی«
بهصاحبامتیازیمرکزپژوهشهایعلومانسانی
اسالمیصدراباحضورچهرههایعلمیاندیشهای

رونماییمیشود.

دومین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی فیلم 
فلسفه با محور فیلم »زشت و زیبا« ساخته احمدرضا معتمدی 
سلسله  از  نشست  دومین  شود.  می  برگزار  ماه  مرداد   ۱۷
نشست های نقد و بررسی فیلم فلسفه توسط گروه ادبیات 
اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه 
با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی با حضور 

صاحبنظران فلسفه و سینما برگزار می شود.

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

ازسواالترایجدرموضوعمهدویتپرسشازراز
طولعمروجودمقدسحضرتبقیهاهللاالعظم

عجلاهللتعالیفرجهاست.

امام  عمر  طول  راز  درباره  طباطبایی)ره(  عالمه  مرحوم 
عصر)عج( می فرمایند: »نوع زندگی امام غائب)عج( را به 
طریق خرق عادت )می توان پذیرفت( البته خرق عادت غیر 
از محال است و از راه علم هرگز نمی توان عادت را نفی کرد، 
زیرا هرگز نمی توان اثبات کرد که اسباب و عواملی که در 

جهان کار می کنند تنها همان ها هستند که ما از آنها خبر 
نداریم یا آثار و اعمال آنها را ندیده ایم یا نفهمیده ایم، وجود 
ندارد، از این رو، ممکن است در فردی و یا افرادی از بشر 
اسباب و عواملی به وجود آید که عمری بسیار طوالنی، یا هزار 

یا چندین هزار ساله برای ایشان تامین نماید.«

نظر عالمه طباطبایی)ره( درباره راز طول عمر امام زمان)عج(
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http://www.shabestan.ir/detail/News/720126


رییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورای
اسالمیگفت:طرحتحولسالمت،طرحبسیار
مناسبیبرایکمکبهاقشارآسیبپذیربود،افرادی
کهبرایمراجعهبهمراکزخدماتدرمانیمشکل
داشتندبعدازاجرایاینطرحتوانستندازخدمات

بهداشتیودرمانیبهرهمندشوند.

حسینعلی شهریاری با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی 
قوانین بسیار زیادی تصویب کرده است، اظهار داشت: به 
طورکلی در ایران، آرزوها را به صورت قانون در می آوریم، 
اینکه توان اجرایی مملکت و منابع مالی و توان  بدون 
مدیریتی کشور را برای اجرای آن درنظر بگیریم. بنابراین 
فقط ۲5 تا ۳۰ درصد برنامه ها و قوانینی که تصویب شده، 

تحقق پیدا کرده است.     
وی افزود: نمی توان گفت، قوانین بودجه ای که در مجلس 
تصویب می شود، عمال اجرایی می شود و شاید یکی از 
مشکالت عمده در سیستم اداری و اجرایی کشور، این 
مسائل باشد. وی تصریح کرد: در دو یا سه سال ابتدای 
اجرای طرح تحول سالمت، منابع مالی خوبی به این طرح 
تعلق گرفت، اما اشکال کار اینجا بود که متاسفانه تیم 
اقتصادی دولت،  تیم بهداشتی و درمانی را حمایت نکرد و 
حتی منابع کافی در برخی موارد در اختیار وزارت بهداشت 

قرار نگرفت.  شهریاری گفت: نظارت بر کارکرد بیمه ها از 
خواسته های ما است که با استقرار سامانه یکپارچه ۱666 
خدمات  بر  جدی  تری  نظارت  توان  می   بیمه سالمت 

سازمان بیمه سالمت داشت.  
 شهریاری گفت: نظارت  ها باید جدی  تر شود و وقتی 
نسخه  ها، الکترونیکی شود می  توان بررسی کرد که یک 
پزشک در طول یک ماه چند ام آر آی  یا سی تی اسکن 

نوشته و چه میزان از این موارد ضرورت داشته است.  
داده  زیاد  شعار  همیشه  کشور  در  اینکه  بیان  با   وی 

می  شود و مسئوالن نتوانستند با مردم براساس واقعیت 
های جامعه، کشور و منابع مالی صحبت کنند، تصریح 
کرد: اگر با مردم صادقانه گفت وگو شود، قطعا با مسئوالن 
تریبون ها  در  وقتی  و همکاری  خواهند کرد.  همراهی 
صحبت های امیدوارکننده ای به گوش مردم می رسد، 
مردم برای دریافت خدمات، مراجعه می کنند و آنها را 
مطالبه می کنند، البته مردم هم باید در چهارچوب قانون 
از دولت و مجلس، مطالبه  گری کنند و اگر این اتفاق بیفتد، 

بسیاری از مشکالت کشور حل  خواهد شد. 
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مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانتهرانگفت:دراجرایماده11قانونهوایپاک،ضوابطجدیداستقرارواحدهایتولیدی،صنعتیومعدنیبهادارات
حفاظتمحیطزیستودستگاههایاجراییمتولیصدورجوازتاسیسوبهرهبرداریاینگونهواحدهاابالغگردید.

کیومرث کالنتری اظهار داشت: در این راستا هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست می باشد. وی افزود: کلیه واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعالم های درخواست جواز تاسیس و بهره 
برداری پاسخ دهند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران  و دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان با بیان اینکه رعایت ضوابط ابالغی برای کلیه بخش های خصوصی، 

تعاونی و دولتی الزامی است، تاکید کرد: دستگاه های ذیربط باید برای مراحل استقرار و بهره برداری از محیط زیست استعالم به عمل آورند.
وی یادآور شد: رعایت ضوابط استقرار به منزله پیشگیری از اثرات نامطلوب محیط زیستی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در آینده است که باید قبل از احداث اجرا  کرد.

ابالغ ضوابط جدید استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی 

نمــای نزدیــک

از دیروز بعد از ظهر؛

آغاز انتخاب رشته کنکور ۹۷ 

انتخابرشتهکنکورسراسریسال1۳۹۷ازساعت
1۶دیروزآغازشدهاست.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و 
آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به 
انتخاب رشته خود اقدام کنند. داوطلبان تا روز چهارشنبه ۲4 
مرداد فرصت دارند. افرادی که در آزمون سراسری سال ۹۷ 
ثبت نام نکرده اند یا غائب بوده اند هم می توانند برای انتخاب 
رشته اقدام کنند. افرادی که ثبت نام نکرده اند باید با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۲ هزار تومان برای 
ثبت نام اقدام کنند و این گروه به همراه افراد غائب در جلسه 
آزمون می توانند از رشته هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس 

سوابق تحصیلی است اقدام به انتخاب رشته کنند.

 30 مرداد؛ آخرین
 مهلت پذیرش آثار 

جشنواره»مهر سالمت« 

معاونمشارکتهایمردمیمجمعخیرینسالمت
کشورگفت:آثاروفیلمهایرسیدهبهجشنوارهمهر
سالمتتا1۵شهریورماه1۳۹۷بررسیوتااواخر

شهریورنیزآثاربرتراعالممیشود.

به  رسیده  فیلم های  و  آثار  داشت:  اظهار  طباطبایی  محمد 
جشنواره مهر سالمت تا ۱5 شهریور ماه ۱۳۹۷ بررسی و تا 

اواخر شهریور نیز آثار برتر اعالم می شود. 
وی با تأکید بر ارسال آثار تا۳۰ مرداد ادامه داد و گفت : فیلمهای 
برتر جشنواره طی روزهای ۲4 تا ۲6 مهر ماه سال جاری با 
هماهنگی به عمل آمده به مدت ۳ روز در سینماهای اصفهان 

اکران و به نمایش درخواهد آمد.
طباطبایی اضافه کرد: همزمان با نمایش آثار برتر روز ۲۳مهر 
ماه طی مراسمی از کارگردانان ، تهیه کنندگان و عوامل ضمن 
معرفی و بررسی آثار از آنان تجلیل به عمل و روز ۲6 مهر 
مراسم اختتامیه برگزار و جوایز آثار برتر همراه با تندیس جشنواره 

و لوح تقدیر به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

 در کشور همیشه شعار زیاد داده می  شود 

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

هشتمینکنگرهتخصصیودومینکنگرهبینالمللیاستانداردهایتجهیزات
پزشکیوموادحوزهکنترلعفونتواستریلیزاسیونبرگزارمیشود.

محمد طباطبایی  اظهار داشت: این دو کنگره با همت و تالش دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
حمایت انجمن کنترل عفونت و مجمع خیرین سالمت کشور و همکاری نهادهای همسو در تاریخ 

۲۱ الی ۲۲ مرداد ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.
معاون مشارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت افزود: همزمان جشنواره انتخاب آثار و 
تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت و کارگاه های تخصصی و امتیاز بازآموزی با حضور بیش از دو 

هزار نفر از استادان، خیرین، مدیران و کارشناسان حوزه پیشگیری برپا می شود.
وی اضافه کرد: این اجالس مشترک با هدف کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت ، خدمات سالمت 
و ارتقاء سطح سالمت جامعه با ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی و یکپارچه سازی 
و هماهنگی دستگاهها و نهادهای فعال حوزه پیشگیری و کنترل عفونت با شعار عزم ملی جهت 

شکل گیری نظام یکپارچه پیشگیری و کنترل عفونت در راستای چشم انداز ۱4۰4 می باشد.

در هفته آینده؛

برگزاری کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی
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معاوناقتصادیرئیسجمهور،ازفعاالناقتصادیخواست،الزمههایمبارزه
بابیکاریرابیانکنندواظهارداشت:اولویتاولکشوردرسیاستهای

ارزی،تامینکاالهایاساسیودارواست.

محمد نهاوندیان با اشاره به مشکالت اقتصادی و بیکاری کشور، گفت: ۱۰ سال در 
کشور به دلیل ایجاد نشدن فرصت شغلی تناسب با نیروی کار، انباشت بیکاری داشتیم 
ولی طی سه سال اخیر اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت و ورودی ها در 

سازمان تامین اجتماعی این امر را نشان می دهد.
وی از فعاالن اقتصادی خواست الزمه های مبارزه با بیکاری را بیان کنند و افزود: 
سرمایه گذاری شراط و شاخص هایی دارد و باید فعاالن اقتصادی را تشویق به سرمایه 
گذاری و ایجاد اشتغال کنیم چرا که صبحت از نگرانی ها تنها مشکالت را تشدید 
می کند. وی اولویت اول کشور در سیاست های ارزی را تامین کاالی اساسی و دارو 
دانست و اضافه کرد: این مساله فصل مشترک سیاست های اعالم شده ارزی در 
فروردین و سیاست های اعالمی اخیر از سوی بانک مرکزی است و همه تصمیم 
گیری های ارزی دولت، تامین کافی ارز از محل درآمدهای نفتی برای تامین کالهای 

اساسی و دارو است و مردم نباید در این زمینه نگران باشند.

نهاوندیان، التهابات ایجاد شده در زمینه ارزی را به دلیل تقاضاهای غیرتجاری دانست 
نه مصارف ارزی و نیازهای مصرفی مردم و تصریح کرد: متأسفانه در بازار ارز کشور 
شرایطی پیش آمده بود که تقاضاهایی برای مصارف غیر از اقتصاد مولد ایجاد شد که 

از آن جمله می توان به خروج سرمایه یا خرید امالک در خارج از کشور اشاره کرد.
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امروز؛ سفر معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور به اراک 

سورناستاریمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری
ورئیسبنیادملینخبگانامروزبهاستانمرکزی

سفرمیکند.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان امروز شانزدهم مرداد طی سفر 
یکروزه به استان مرکزی با حضور در پارک علم و فناوری 
استان مرکزی از ۱6 شرکت دانش بنیان مستقر در این پارک، 
واقع در کیلومتر پنج جاده خمین بعد از پست برق انجیرک 

بازدید می کند.
وی در این بازدیدها مدیران عامل شرکت های دانش بنیان 
گزارشی از روند فعالیت شرکت را ارائه و معاون رئیس جمهور 

را در جریان فعالیت ها و مشکالت موجود قرار می دهند.
و  علمی  دستاوردهای  و  توانمندی ها  از  دیدن  وی ضمن 
فناوری شرکت های دانش بنیان این استان، در جمع مدیران 
دانشگاهی  فرهنگیان  و  بنیان  دانش  های  عامل شرکت 

سخنرانی می کند.
الزم به ذکر است، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
چهارمین جلسه شورای اداری استان در سالن جلسات غدیر 

ساختمان آیت اهلل رفسنجانی حضور پیدا می کند.

 فعاالن اقتصادی، الزمه های مبارزه با بیکاری
 را بیان کنند

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

استاندارگیالنباتاکیدبرضرورتحفاظتازمحیطزیستدراجرایطرحهایاشتغالزاییروستاییگفت:نبایدکیفیتپرداختتسهیالتاشتغالزاییرا
فدایکمیتکنیم.

مصطفی ساالری در خصوص آخرین عملکرد تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری استان با تاکید بر تسهیل پرداخت تسهیالت اشتغالزایی خواستار تسریع بانک ها در پرداخت این تسهیالت 
شد. وی با اشاره به یکسان نبودن مدیریت استانی بانک ها اذعان کرد: تفاوت سیاست های بانک ها در پرداخت تسهیالت به ویژه در شهرستان ها مشکالتی را ایجاد کرده و باید به کمک مدیران 
عامل استان ها تقویت شود. ساالری با تاکید بر تسریع در جذب تسهیالت اشتغالزایی تاکید کرد: نباید کیفیت طرح های اشتغالزایی را فدای سرعت کرده و همچنین بر عدم انحراف از تسهیالت 
توجه داشته باشیم چرا که هدف اصلی این تسهیالت ایجاد اشتغال است. وی با اشاره به تفاوت جغرافیایی استان ها اذعان کرد: گیالن دارای محدودیت سرزمینی بوده و ایجاد واحدهای تولیدی 
بزرگ و متوسط در شهرک های صنعتی امکانپذیر است که مشمول تسهیالت اشتغال روستایی نمی شود. استاندار گیالن اضافه کرد: باید واحدهای اشتغالزایی در محدوده طرح هادی روستا ایجاد 

شوند و معتقد به تغییر کاربری اراضی خود نبوده زیرا اثرات مخرب بسیاری را برای محیط زیست خواهد داشت.

تسهیالت اعطایی به بازنشستگان افزایش یافت

اعتدال در زندگی اقتصادی؛ 
ویژگی مومن انقالبی  

عضوهیئتعلمیجامعهالمصطفیالعالمیهبابیان
اینکهثروتافزاییبااشرافیگریمتفاوتاست،
گفت:یکیازویژگیهایمهممومنانقالبیدوری
ازاشرافیگریوایجاداعتدالدرزندگیاقتصادی

خوداست.

حجت االسالم ناصر رفیعی 
گفت: در دین اسالم نسبت 
به مال و ثروت ۲ نگاه وجود 
ثروت  نگاه  یک  که  دارد 
کند  می  مذمت  را  اندوزی 
و نگاه دیگر ثروت را زمینه 

پیشرفت و آبادانی می داند.
وی در ادامه افزود: اشرافی 

گری جنبه منفی ثروت اندوزی است و با ثروت مشروع و حالل 
متفاوت است. این کارشناس مسائل دینی بی توجهی به محرومان 
را از ویژگی های اشرافی گری برشمرد و گفت: فساد اخالفی، 
کسب مال از راه غیر مشروع و ایجاد اختالل در اقتصاد از دیگر 

ویژگی های اشرافی گری است.

مدیرصندوقبازنشستگیکشوریدراستانزنجانبهعضویت1۸هزار
امسالتسهیالت از اشارهکردوگفت: استاندرصندوق بازنشسته

اعطاییبهبازنشستگانبهسقف۵میلیونتومانمیرسد.

میرهادی موسوی اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشور یکی از زیرمجموعه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: بیش از ۱8 صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشور فعال است و تمام 
آحاد جامعه با این وزارتخانه که ۱۳ زیرمجموعه دارد در ارتباط هستند.

این مقام مسوول با یادآوری اینکه یکی از درخواست های بازنشتسگان کشوری هماهنگ 
و مجلس، هماهنگ سازی حقوق  دولت  با تالش های  است، گفت:  سازی حقوق 

بازنشستگان به مدت دو سال است که انجام می شود.
به گفته موسوی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای هماهنگی سازی بازنشستگان 
کشور در سال جاری لحاظ شده است. وی با اشاره به اینکه امسال تا سقف ۲۰ درصد 
افزایش حقوق داشتیم که بیش از 8۰ درصد بازنشستگان از این افزایش حقوق برخوردار 
شدند، گفت: این صندوق دومین صندوق حمایتی در کشور است که  یک میلیون و ۳۷۰ 

هزار نفر در کشور و بیش از ۱8 هزار نفر در زنجان تحت پوشش صندوق هستند.
این مقام مسوول به خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته به بازنشستگان 
اشاره کرد و گفت: طرح »در خانه نمانید« تورهای زیارتی برای بازنشستگان که با یارانه 

صندوق بیش از ۳ بار بازنشسته به همراه همسر و فرزندان با اختصاص ۷4۰ هزار نفر برای 
هر فرد از این تورها استفاده می کنند. مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان زنجان 
به پرداخت تسهیالت ضروری به بازشستگان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳ هزار و 8۰۰ 
نفر وام چهار میلیونی دریافت کردند و امسال هم با افزایش مبلغ تسهیالت به 5 میلیون 

تومان، اختصاص وام از شهریور آغاز می شود.
موسوی ادامه داد: بیمه تکمیلی درمان یکی از نیازهای بازنشسیتگان است که امسال ۳۱ 
مرداد قرارداد به پایان می رسد و بیمه تکمیلی درمان با تعهدات بهتری در سال جاری 

اجرایی شود.

یکسان نبودن مدیریت استانی بانک ها
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خبرگزاری

امامحسن)ع(:»کسیکهدردلشهواییجزخشنودیخداخطورنکند،
منضمانتمیکنمکهخداونددعایشرامستجابکند«.
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بزرگداشت روز خبرنگار
به مناسبت روز خبرنگار و با حضور محمد سلطانی فر، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از خبرنگاران خبرگزاری شبستان تقدیر به عمل آمد .

گزارش تصویری: امیر حسین صالحی
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