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امام خمینی )ره(:
ترديد نسبت به آينده، ترفند 
تبلیغاتی دشمن است.

صفحه 7

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛ 

اعطای کمک های جبرانی 
به مردم
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گفت:  کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد  کل  دبیر 
فعالیت کتابخانه های مساجد بسیار ارزشمند است 
زیرا به صورت توامان نمایشگر فعالیت مساجد و 

کتابخانه ها است.

»علیرضا مختارپور« گفت: کتابدار خوب کسی است که 
کتابخوان و کتاب شناس باشد بنابراین موفقیت کتابداران 
کتابخانه های مساجد نیازمند کتابخوانی و کتاب شناسی 

دقیق است.
وی با بیان اینکه تعابیری مانند »مطالعه، کاری خوب برای 
پر کردن اوقات فراغت است« از نظر علمی  درست نیست، 
خاطرنشان کرد: مطالعه را نباید صرفا کاری تفننی دانست 

بلکه جزو اثرگذارترین، زیباترین و مهیج ترین کارها است.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، افزود: کسانی که 
کلمات بیشتری در ذهن دارند بهتر از دیگران فکر می کنند 
و موفق تر می شوند. وی در ادامه با بیان برخی از آمارهای 
مربوط به حوزه نشر کتاب در کشور، اظهار کرد: بسیاری 
از کتاب های منتشره در کشور بر اساس نظر کارشناسان، 
اصال کتاب محسوب نمی شوند. مختارپور گفت: تعداد 

ناشران در کشورهای پیشرفته کمتر از هزار نفر است اما در 
ایران چندین هزار ناشر داریم و چند صد نفر نیز در صف 
ثبت به عنوان ناشر هستند. وی ادامه داد: تیراژ برخی کتاب 
ها در کشور ما به 200 نسخه و حتی در مواردی به یک 
نسخه رسیده است در حالی که تیراژ کتاب در کشورهای 

پیشرفته گاهی به صد هزار نسخه می رسد.
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه با بیان 
اینکه یک کتابدار باید کتاب ها را به خوبی معرفی کند، 
خاطرنشان کرد: کتابداران باید راه های معرفی خوب کتاب 

را بدانند و این موضوع یک هنر است.

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

رئیس ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حوزه کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان ۹۰ کتابخانه بسته داریم که 
از این تعداد، ۴۶ باب توانستند مجوز رسمی فعالیت از ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری دریافت کنند.

علیرضا دولت آبادی در کارگاه آموزشی کتابداران کتابخانه کانون های مساجد این استانگفت: یکی از بحث های مهم و اثرگذار در هر جامعه ای، بحث فرهنگی است و یکی از متغیرها 
و مولفه های آن جامعه، حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. وی اظهار داشت: با نگاهی به توجه اسالم در زمینه کتابخوانی می توان دریافت نخستین دستوری که خداوند به پیامبر 

اسالم نازل کرد کلمه »اقرا« بود.»بخوان تا هدف آفرینش را مشخص و انسان را در مسیر تکامل قرار دهی«.
این مسئول فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در دنیاز امروزی نیز صاحب نظران بر این عقیده هستند که رشد و توسعه هر جامعه ای، در گرو رشد، توسعه فکری و فرهنگی 
آن جامعه است و این مهم با رشد و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: از این رو الزم است که هر نهاد، مجموعه و افرادی که دغدغه کار فرهنگی 

و توسعه جامعه را دارند، توجه جدی به بحث کتاب و کتابخوانی را مدنظر داشته باشند.

وجود۹۰ کتابخانه بسته در کانون های مساجد کهگیلویه

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

بسیاری از کتاب های منتشره در کشور کتاب محسوب نمی شوند
 برگزاری آیین»رقص شمشیر«

در جزیره الرک

همزمان با میالد نبی رحمت و مهربانی، حضرت 
محمد مصطفی)ص( و هفته وحدت، آیین سنتی 
»رقص شمشیر« به همت کانون فرهنگی هنری 
فاتح خیبر در محوطه مسجد جامع جزیره الرک 

در قلب خلیج فارس برگزار شد.

در این آیین سنتی که با استقبال پرشور جزیره نشینان و گردشگران 
همراه بود، هنرمندان پیشکسوت جزیره الرک، این سنت دیرینه را 

به شکلی زیبا و جذاب به معرض نمایش گذاشتند.
آیین سنتی »رقص شمشیر« از جمله سنن مردمان جزیره الرک 
است که به مناسبت های مختلف جشن رو سرور و مهمانی ها 
برگزار می شود. جوهره و کارکرد آیین سنتی »رقص شمشیر«، 
ایجاد اتحاد و همبستگی در بین اهالی است و اغلب موسیقی 
حماسی محسوب می شود و خواندن اشعار در این آیین برای ترغیب 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل:مردم به دفاع و جنگیدن و دفاع از خاک سرزمین بوده است.

سامانه »بچه های مسجد« شفافیت فعالیت کانون های مساجد را نشان داد
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: 
سامانه »بچه های مسجد« شفافیت فعالیت فرهنگی کانون های مساجد 

را نشان داد و ثبت نام اعضای کانون ها همچنان ادامه دارد.

نادر سقاء گفت: تاکنون بیش از 18 هزار عضو کانون های مساجد استان اردبیل در سامانه 
»بچه های مسجد« ثبت شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل، تصریح کرد: سامانه 
»بچه های مسجد« شفافیت فعالیت فرهنگی کانون های مساجد را نشان داد و این 
مسئله می تواند همفکری نخبگان در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی بهتر را ایجاد 

کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازتاب فعالیت کانون های مساجد می تواند فعالیت 
های فرهنگی و هنری در سطح محالت را نشان دهد، افزود: ویژه برنامه معرفی کتابخانه 
های مساجد به عنوان مرکزی برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین نوجوانان و جوانان 

اعضای کانون نیز همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
سقاء، خاطر نشان کرد: کتابداران نمونه مساجد استان همزمان با مراسم تجلیل از مربیان 
و اعضای جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان با مشارکت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و بهزیستی برگزار شد. وی، عنوان کرد: افزایش سرانه مطالعه با تکیه به برنامه 
های فرهنگی مساجد می تواند قالب مناسبی از نور معنویت همراه با اندیشه ورزی را 

نشان دهد. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، تاکید کرد: ویژه 
برنامه هفته کتاب و کتابخوانی طبق رسالت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در 
زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه صورت گرفته و همچنان همزمان با هفته وحدت 

نیز ویژه برنامه های کتابخوانی از جمله مسابقه چهل حدیث ادامه خواهد داشت.

هشدار کویت به تالش 
صهیونیست ها برای تغییر وضعیت 

مسجداالقصی

نماینده دایمی کویت در سازمان ملل متحد در 
جلسه ای در مورد مسئله فلسطین و تالش رژیم 
صهیونیستی برای تغییر وضعیت مسجداالقصی 

هشدار داد.

سفیر »منصور العتیبی« لنگرنماینده دایمی کویت در سازمان 
ملل متحد گفت: مسیری که شورای امنیت در مورد مسئله 
فلسطین و روند صلح خاورمیانه طی می کند، به  فقدان اعتماد 
به نفس ملت ها و عدم توانایی جامعه بین الملل در ایجاد راه 
حل برای مشکالت می انجامد.  وی برنقش سازمان ملل در 
ممنوعیت ایجاد جنگ جهانی سوم تاکید کرد و به شورای 
امنیت در خصوص تالش رژیم صهیونیستی در تغییر وضعیت 
تاریخی و قانونی مسجداالقصی هشدار داد و حضور نیروهای 

صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.
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سردار سالمی با بیان اینکه رژیم ال سعود در یمن افسرده ، شکست خورده و خجالت زده خواهد بود گفت،یمن باتالق ال سعود و سیاستهای امریکا خواهد بود

سردار حسین سالمی با بیان اینکه امروز همه مسلمانان سرنشینان یک سفینه هستند گفت: مسلمانان اجزا یک پیکر واحد هستند، و اگر امروز از یمن حمایت می کنیم و از فلسطین 
پشتیبانی می کنیم و یا نگران مردم سوریه و عراق هستیم و به مردم مسلمان میانمار وی اندیشیم فلسفه عمیق این امر در اسالم و قران همدلی است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: همه مسلمانان یک امت هستند و دین اسالم مرزهای جغرافیایی را تامل جدایی ارمانها و ارزوها و قلبها برای مسلمانان نمی 
داند ، مرزهای حقیقی ما مرزهای هویتی و اعتقادی است هممه مسلمانان سرنشینان یک سفینه و پیکر واحد اسالمند.

سردار سالمی افزود: پیام روحبخش و احساس برانگیز هفته وحدت آن است که اسالم مرزهای جغرافیایی را عامل جداسازی قبلها برای مسلمانان نمی داند.
سردار سالمی اظهار کرد: آنچه در حهان اسالم  از صد سال پیش تا کنون می گذرد همه ناشی از به هم پیوستگی آمریکا انگلیس رژیم صهیونیستی و آل سعود است و این هندسه 

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

یمن باتالق آل سعود و امریکا است

تکذیب آماده شدن وزارت 
خارجه برای خروج از برجام

سخنگوی وزارت امور خارجه شایعات در خصوص 
آماده شدن دستگاه دیپلماسی برای خروج از برجام 

را تکذیب کرد.

»بهرام قاسمی« با رد شایعه منتشره در فضای مجازی 
مبنی بر آماده شدن وزارت امور خارجه برای خروج از برجام، 
گفت: این شایعات قطعا کذب، بی اساس و هدفمند است 
و با نیات تخریبی و در جهت تشویش اذهان مردم و ایجاد 
التهابات کاذب و تاثیرگذاری منفی در بازار و حتی معیشت 
و  ساخته  خارجی  و  داخلی  خاص  محافل  توسط  مردم 

پرداخته و منتشر می شود.

میدی با اشاره به اینکه اولین مرحله توزیع بسته حمایتی خانواده های کم 
درآمد و اقشار آسیب پذیر از ۲۰ آبان آغاز شده است، گفت: توزیع بسته های 
حمایتی کارکنان دولت دارای حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان هفته 

آینده پس از تعطیالت آغاز می شود.

»احمد میدری« در خصوص اولین مرحله توزیع بسته حمایتی خانواده های کم درآمد و 
اقشار آسیب پذیر گفت: »اولین مرحله از 20 آبان آغاز شده است، افزود: این بسته ها از پنج 
شنبه هفته گذشته به بازنشستگان مشمول این طرح یعنی بازنشستگان کشوری، لشکری 
و صندوق فوالد داده شد. اطالعات کارکنان دولت دارای حقوق ماهانه کمتر از سه میلیون 
تومان هم جمع آوری شده است و امیدواریم توزیع بسته ها به آن ها در هفته آینده پس از 

تعطیالت آغاز شود.«
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه گروه چهارم شامل کارگران، 
رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است، افزود: »در آخر، 
اقشار با درآمد کمتر از سه میلیون تومان که جزو هیچکدام از گروه های فوق نیستند این 
بسته های حمایتی را دریافت می کنند.« وی افزود: »اگر اقشاری باشند که درآمد کمتر از 
سه میلیون تومان دارند اما پس از مرحله آخر، تحت پوشش قرار نگرفته باشند می توانند به 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراجعه و در آن جا فرمی را تکمیل کنند.«
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سعی می کنیم بسته های 
حمایتی برای خرید از فروشگاه ها باشد، گفت: »مبلغ بسته با توجه به بعد خانوار از 100 تا 
300 هزار تومان متغیر است. اعتبار دولت برای بسته های حمایتی مرحله نخست، 9 هزار 

میلیارد تومان است.«

این هفته؛ آغاز توزیع بسته های حمایتی کارکنان دولت

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور مردم را 
هدف اصلی اقدامات ضد ایرانی دشمنان دانست 
و گفت: در جنگ ها،زیرساخت های حیاتی به 

اهدافی برای دشمنان تبدیل شده است.

»سردار غالمرضا جاللی«با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری درباره تغییر تهدیدات و اهمیت پدافند غیر عامل 
برای مقابله با تهدیدات نوین اظهار داشت: در پدافند غیر 
عامل مهمترین موضوع مقابله با تهدیدات انسان ساز است.

موضوع  می توانیم  انسان ساز  تهدیدات  در  داد:  ادامه  وی 
فناوری ، تجهیزات،  اطالعات و زیرساخت ها را مد نظر 
بگیریم و در بعد انسانی آنها دکترین، استراتژی و راهبرد 
استفاده کنندگان را می توان مد نظر گرفت. مولفه علمی، 

تکنولوژیک و صنعتی بودن تهدیدات نوین ، موجب شده 
تهدیدات همواره متغیر و پویا باشد.

سردار جاللی با بیان اینکه تکنولوژی، علم و استراتژی  در 
تهدیدات انسان ساز می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارد، افزود: 
به دلیل پویایی علم و تغیر استراتژی و ساختارها، تهدیدات 
همواره سیال و متغیر هستند برای همین است که ارتش 
ها در جهان به دلیل اینکه باید همواره مجهز و به روز باشند 

بودجه های بسیاری را به خود اختصاص می دهند.

همکاری اروپا برای توسعه بندر چابهار
بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب 
ایران و در بخش شمالی دریای عمان قرار گرفته 
است. این بندر به علت موقعیت استراتژیک و 
دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای 

در مبادالت ایران با سایر کشورهای منطقه دارد 

بنابراین گزارش، این بندر به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران 
یکی از نقاط کلیدی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 
بوده و در کریدور شمال - جنوب نقش مهمی ایفاد می 
کند. این بندر در مسیر ترانزیتی شرق - غرب قرار گرفته و 

فوریتهای مختلف اقتصادی و جغرافیایی در زمینه ترانزیت 
و ترانشیب است. بندر چابهار که در جنوب استان سیستان 
و بلوچستان واقع شده است به دلیل استقرار در کنار دریای 
عمان از دیر باز کانون داد و ستد و تجارت و دریانوردی 
بوده است. اقدامات فراوانی تاکنون برای توسعه این بندر 
صورت گرفته است و به تازگی نیز به گفته عضو هیات 
عامل سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد خرید تجهیزات 

جدید برای بندر چابهار با اروپایی ها بسته شده است.
»محمدرضا الهیار«، در این رابطه به فارس گفته است: 
»خرید 12 دستگاه جرثقیل گنتری کرین برای بندر شهید 
رجایی انجام شد و در حال حاضر این جرثقیل ها عملیاتی 

است و به زودی برنامه افتتاحیه آن با حضور رئیس جمهوری 
برگزار می شود.«

 بنا به گفته وی »ارزش این قرارداد 10۴ میلیون یورو 
است. این تجهیزات تحویل گرفته شد و بخش عمده ای 
پرداخت ها انجام شده است و مشکل خاصی در این زمینه 

نداشته ایم .«

سند آمایش ملی در گیر و دار 
پنج دولت

آمایش ملی یا همان برنامه ریزی فضایی در مقیاس 
به میز  ایران  از سال ۱۳۸۳ در  ملّی و منطقه ای 
نهادهای قدرتی رسید و در همان سال از سوی هیات 
وزیران وقت به تصویب رسید اما تا سال ۱۳۹۰ 

مسکوت ماند.

در سال 90 سیاست های کلی آمایش سرزمین از سوی مقام 
معظم رهبری ابالغ شد و در برنامه پنجم توسعه نیز به آن 
توجه شد اما بازهم توجهی در دستگاه های اجرایی به این طرح 
صورت نگرفت تا اینکه در شهریورماه 139۶ در دیدار رهبری با 
هیات دولت بر لزوم تهیه و ابالغ سریعتر سند ملی آمایش 

سرزمین تاکید شد.
پس از این تاکید رهبر انقالب، سازمان برنامه و بودجه کشور 
تهیه سند ملی آمایش سرزمین را در دی ماه 139۶ به مناقصه 
عمومی گذاشت تا گروه  های مهندس مشاور داخلی و خارجی 
بهترین پیشنهادها را جهت پیشبرد اهداف آمایشی ارائه دهند 
و در نهایت مسئولیت این امر بر عهده سازمان برنامه و بودجه 
گذاشته شد.  اما انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و 
شهرساز در نامه ای سرگشاده نسبت به روند تهیه و تدوین 

»سند ملی آمایش سرزمین« اعتراض داشت.
همچنین سردار »رحیم صفوی« مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا از دولت خواست که در خصوص این طرح از نظرات 
مشورتی بهره ببرد و در این باره سال گذشته در یک همایش 
دفاع مقدسی یادآور شد: امیدواریم دولت ما از ظرفیت دانشگاه ها 
بهره گیرد و دانشگاه های ما نیز در حل مسائل اجتماعی و 
سیاسی و آمایش سرزمینی مشارکت داشته باشند. اکنون سند 
ملی آمایش برای سال آینده در سازمان برنامه و بودجه در حال 
تدوین است و باید از ظرفیت بزرگ دانشگاهی ها و کارشناسانی 

که در وزارتخانه ها حضور دارند، استفاده شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور:

 مردم هدف اصلی تهدیدات دشمنان هستند
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http://shabestan.ir/detail/News/742095
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رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اصل تشکیل بسیج برای فراهم کردن زمینه ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( است، گفت: زمینه های ظهور امام زمان 
)عج( با شکل گیری یک جامعه بیدار، انقالبی و بابصیرت فراهم می شود.

»سردار غالمحسین غیب پرور«، در مورد نقش افراد و جامعه در فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان )عج(، اظهار کرد: امام عصر )عج( نیازمند نیروهای جهادی و تحولی بدون هیاهو هستند. باید 
تالش کنیم که بسیجیان شایستگی الزم را بیابند تا زمینه ساز ظهور آن حضرت)عج( باشند. رییس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آنگونه نیست که بگوییم نباید هیچ اقدامی انجام دهیم 
تا امام عصر)عج( بیایند، این تفکر غلط است. ظهور حضرت مهدی )عج( نیازمند یک جامعه بیدار، انقالبی و بابصیرت است که اگر غیر از این تفکر باشد همان تفکر انجمن حجتیه را ترویج کرده 
ایم که معتقدند باید دست روی دست بگذاریم و فقط منتظر آمدن آن حضرت)عج( باشیم. سردار غیب پرور تاکید کرد: ظهور حضرت حجت )عج( نیازمند آمادگی و مجاهدت است که این موضوع 
همواره در بسیج مورد توجه قرار می گیرد و اصل تشکیل بسیج به خاطر فراهم کردن زمینه ظهور آن حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( است. وی با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی یادآور شد: اصل 

شکل گیری انقالب اسالمی برای فراهم کردن زمینه ظهور امام عصر)عج( است.

1397 3 آذرمــاه  106 . شــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.irدریچــه نورخبرگزاری

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

ارتباط  گفت:  فراهانی  جعفری  االسالم  حجت 
زیربنایی  ارتباط  یک  اسالمی  تمدن  با  وحدت 
اثر  گذشته  در  ارتباط  این  است.  کلیدی  و 
نیز  امروز  و  گذاشت  جای  بر  را  چشمگیری 
تمدنی  پیشرفت  به  بخواهند  اگر  مسلمین 
منسجم و اثرگذار دست یابند باید از این طریق 

وارد میدان شوند.

حجت االسالم »عباس جعفری فراهانی« با بیان اینکه در 
مورد وحدت اسالمی مباحث فراوانی مطرح است، اظهار 
کرد: وحدت از ارکان مهم ساخت تمدن اسالمی است به 
این دلیل که در این عرصه نسبت به دستاوردها و فرهنگ 
های مسلمانان و پیشرفت های علمی و تمدنی آنها صحبت 
می شود و برای حصول این دستاوردها عاملی جز وحدت 

نمی تواند زمینه ساز باشد.
دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت)ع( ادامه داد: 
اگر وحدت نبود این تمدن نمی توانست قرن ها روی پای 
خودش بایستد چراکه مسلمانان به دلیل اختالف و درگیری 
های داخلی نمی توانستند به فعالیت های علمی و کسب 
دانش بپردازند، از طرف دیگر دودستگی و اختالف درونی با 

سایر ملت ها نیز سبب می شد تا انرژی آنها هدر رود. لذا در 
دوره مشخصی یکی از دالیل مهم رشد و شکوفایی تمدن 

اسالمی، وحدت بود.
جعفری فراهانی تصریح کرد: در تاریخ فرهنگ و تمدن 
مسلمانان، پیشرفت در علوم مختلف اعم از طب و پزشکی و 
فیزیک و ریاضیات را شاهد هستیم. این ارتقای سطح علمی 

را حاصل تالش و زحمت دانشمندان اسالمی و مسلمانانی 
می دانیم که عالوه بر تقویت بنیه علمی در کشور خود، با 
سایر اندیشمندان نیز مرتبط شده و علم را در جهان اسالم 
پروراندند و این رخداد در سایه وحدت بوده است هرچند که 
قطعا وحدت به طور کامل هم محقق نشده، ولی به اندازه 

ای بود که یک اجماع علمی را رقم بزند.

دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

ارتباط وحدت با تمدن اسالمی زیربنایی و کلیدی است

»ظهور« جامعه بیدار و بصیر می خواهد

نقد و بررسی دیالتیک هگل

نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب »دیالتیک 
هگل« به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب »دیالتیک هگل« با ترجمه 
»پگاه مصلح« برگزار می شود.

این نشست به همت گروه دین و فرهنگ غرب معاصر پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مناسبت چاپ دوم کتاب 

دیالکتیک هگل، اثر »هانس گئورک گادامر« برگزار می شود. 
اردبیلی« و »آیدین  اثر و »محمدمهدی  پگاه مصلح،  مترجم 
کیخایی« از ساعت 10 تا 12 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد این کتاب مباحث خود را 

مطرح می کنند.

هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با نشست هایی به 
استقبال آخرین ماه از پاییز می رود.

جلسه شماره 12۶ مجمع هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره روز 
دوشنبه، ۵ آذر از ساعت 9 تا 10:30 در  محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تشکیل 
می شود. در این جلسه در مورد پیشنهادهای دانشگاه هنر در مورد ویژگی های نظریه و 
نوآوری در علوم هنری و شیوه شناسایی و سنجش آثار برجسته هنری بحث و تبادل نظر 

صورت می گیرد.
در این جلسه قرار است ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه کرسی های نظریه 
پردازی و بررسی چند طرحنامه علمی در مورد برنامه ها، اولویت های موضوعی و سیاست 
های شورای تخصصی علوم عقلی بحث و تبادل نظر می شود. همچنین، جلسه شورای 
تخصصی علوم عقلی روز  سه شنبه، ۶ آذر از ساعت 1۶ تا 18 برگزار می شود. در این جلسه 
قرار است ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی و بررسی 
چند طرحنامه علمی در خصوص برنامه ها، اولویت های موضوعی و سیاست های شواری 

تخصصی علوم عقلی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
گفتنی است، »هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره« شورای عالی انقالب 
فرهنگی دارای پنج شورای تخصصی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و هنر، 
معماری و شهرسازی است. استادان و صاحب نظران می توانند طرحنامه خود را از طریق مرکز 

علمی محل اشتغال خود به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، 
 ارسال  کنند، همچنین امکان ارسال مستقیم طرحنامه به دبیرخانه هیأت حمایت از طریق ایمیل

 Heiatehemayat@gmail.com وجود دارد.

حمایت از کرسی های نظریه پردازی در هفته نخست آذرماه

برپایی جشن میالد پیامبر)ص( در 
رادیو معارف

رسول  میالد  شب  رسیدن  فرا  با  همزمان 
مهربانی ها حضرت محمد مصطفی )ص( و امام 
جعفر صادق )ع(سید احمد محمودی از پخش 
برنامه ماه مجلس«در رادیو معارف، این رسانه 

دینی خبر داد.

حجت  کارشناسی  با  که  برنامه  این  کرد:   خاطرنشان  وی 
بیان  آنتن رفت ضمن  به روی  زمانی  والمسلمین  االسالم 
امام صادق )ع(  سیره فردی و اجتماعی نبی اکرم )ص( و 
به موضوعاتی همچون چرایی الگوپذیری از آن بزرگواران در 
عرصه های مختلف و جایگاه حضرت رسول )ص( در قرآن 

به عنوان اسوه حسنه را مورد بررسی قرار دادند.
مدیر گروه قرآن و اهل بیت علیهم السالم در ادامه تبیین 
ویژگی ها و شاخصه های اخالقی حضرت رسول اکرم )ص( 
و امام صادق علیه السالم ) صداقت، پاکدامنی ، حیا و ادب 
آداب دانی و ... ( ، و بررسی جایگاه حضرت رسول اکرم )ص( 
نزد امیرالمومنین امام علی علیه السالم را ازجمله محورهای 

این برنامه دانست .

http://www.shabestan.ir/
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آیت اهلل صدیقی گفت: هرگاه روزگار شما با فتنه ها به هم ریخت به قرآن پناهنده شوید که شما را به سوی بهشت هدایت  کند.آیت اهلل کاظم صدیقی گفت: رذایل 
اخالقی مهلک سبب نابودی و تباهی بشر می شوند که انسان باید از آنها به خدا پناه ببرد.

امام جمعه موقت تهران افزود: دشمن بیرونی برای انسان شناخته شده اما دشمنی نفس برای او ناشناخته است که غفلت از آن سبب تباهی و سقوط می شود.
آیت اهلل صدیقی با بیان اینکه فطرت یکی از تابلوهای هدایت بشر به سوی سعادت است، عنوان کرد: همه خوبی ها گم شده انسان است، هر خطایی در ابتدا برای انسان سنگین و ناخوشایند 

است. حتی جامعه ای که به بدی ها عادت کرده به صورت فطری به سوی خوبی ها کشیده می شود جایی که انسان خوب را مزاحم منافع خود ببینند تظاهر به مخالفت می کند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه خداوند به بشر نفس لوامه و وجدان اخالقی داده که با انجام هر کار بدی نگران و مضطرب می شود، اظهار داشت: وقتی شخص کار زشت یا گناهی را 
انجام می دهد نفس او را مالمت کرده و توبه و بازگشت را از او طلب می کند.وی با استناد به روایتی امیرمومنان امام علی)ع(، ابراز کرد: حضرت فرمودند خداوند برای انسان دو حجت قرار داده 

است حجت درونی عقل و حجت بیرونی که همان پیامبران و ائمه معصوم)ع( هستند. 

هنگام فتنه ها به قرآن پناهنده شوید

1397 3 آذرمــاه  106 . شــنبه  www.shabestan.irنشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  خبرگزاری ــگ گلبان

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

آیت اهلل مجد هاشمی گفت: اگر همه کشورهای اسالمی آنگونه که باید با هم 
متحد شوند دشمن بسیار سریع تر از آنچه فکر کنند از بین می رود.

آیت اهلل سید جالل مجد هاشمی گفت: وحدت مساله اساسی است که باید همه مواقع رعایت 
شود هفته وحدت سمبلی برای سایر مواقع است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه وحدت واقعی حول محور توحید و پیامبر خدا رخ می دهد، 
عنوان کرد: پس از پیامبر)ص( مومنان باید حول جانشین او یعنی ائمه اطهار)ع( به دستورات 
الهی عمل کنند. آیت اهلل مجد با بیان اینکه خداوند نیروی عقل را در درون انسان قرار داده 
که با عقل خود توحید، نبوت و امامت را قبول کند، اظهار داشت: خداوند با حکم ارشادی بشر 
را به سوی این حکم عقلی هدایت کرده است که با اختیار خود مسیر سعادت را انتخاب کند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه بزرگترین دلیل توحید الهی نظم است که نشان می دهد یک 
نیرو این جهان را اداره می کند، ابراز کرد: اگر نظم به هم بخورد وحدت جهان به هم می خورد. 
به صورت جوهری جهان نمی تواند بدون تدوین واحد اداره شود، درباره سعادت بشر نیز اگر 

وحدت الوهیت، نبوت یا امامت به هم بخورد هدایت بشر دچار مختل می شود.
وی افزود: برخی توحید را قبول دارند و نبوت را قبول ندارند؛ برخی هم توحید و نبوت را قبول 
دارند اما امامت را قبول ندارند، چنین افرادی یا غرض دارند یا اشتباه می کنند، نمی شود کسی 

خدا را قبول داشته باشد، نبوت و امامت فرستادگان او را قبول نداشته باشد.
آیت اهلل مجدهاشمی با بیان اینکه بر اساس فرمایشات پیامبر)ص( توحید، نبوت و امامت از 
یکدیگر جدا نشدنی هستند، گفت:  مالئک اختیار و اراده ندارند. خداوند به انسان اراده و اختیار 
داد که با آن به کمال برسد اما متاسفانه در دوره های مختلف بشر به خود خیانت کرد که یکی 

از آن زمان ها پس از رحلت پیامبر)ص( بود که امامت را کنار گذاشتند.

آیت اهلل مجدهاشمی، استاد حوزه علمیه:

بزرگترین دلیل توحید نظم است 
ادله قرآنی و عقلی والیت فقیه

در  مهدویت  خورشید  منتظریم؛  »ما  کتاب  در 
منظومه فکری حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی« آمده است:

مساله والیت در جامعه اسالمی یک چیز بسیار روشن و کامال 
متکی به مبانی اسالمی و متخذ از آیات قرآنی است و عقل 
یک انسان سالم و بی غرض هم این را تصدیق می کند. والیت 
خدا به پیغمبر)ص( و والیت پیغمبر)ص( به ائمه معصومین)ع(... 
منتقل می شود. پس می بینید اعتقاد به والیت فقیه آن جوری 
که ما امروز داریم تبیین می کنیم و در نظام جمهوری اسالمی 
قاعده همه امور هست، این یک اعتقادی است منطبق با متن 
قرآن، منطبق با لُب اسالم و حق اصول اسالمی و منطبق با 
عقل سلیم. ما برای اینکه والیت فقیه را؛ یعنی حکومت فقیه در 
جامعه اسالمی را ثابت کنیم، احتیاج به دلیل نقلی نداریم؛ اگرچه 
ادله نقلیه، یعنی قرآن و حدیث هم بر حکومت فقها و علمای 
الهی، صادق و شاهد و دلیل است؛ اما اگر هیچ دلیل نقلی هم ما 
برای حکومت دین شناسان در جامعه اسالمی نداشتیم، عقل و 
اعتبار عقلی دالیت می کند و کفایت می کند بر اینکه ما بدانیم 
»برای اجرای احکام الهی در جامعه کسانی می توانند کفایت و 
لیاقت الزم را داشته باشند که دارای این صفات باشند«؛ یعنی 
دین را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آن کسانی باشند که 
اساسا حکومت دین را قبول ندارند، اجرای احکام الهی را در میان 
انسان به جد نمی گیرند و قبول نمی کنند، البته محتاج استدالل 
دیگری خواهیم بود. اما آن کسی که می پذیرد باید احکام الهی و 
قوانین اسالمی در جامعه پیاده بشود و این را الزمه اعتقاد به خدا 
و به اسالم می داند، در برابر کسی که چنین زمینه اعتقادی را 
ندارد، ما محتاج استدالل برای والیت فقیه نیستیم که ثابت کنیم 
که در روایت یا در قرآن چنین گفته شده است. زیرا در جامعه ای 
که با قوانین اسالمی اسالمی باید اداره بشود اداره کننده جامعه 
باید این قوانین را بداند.  اشراف و نظارت ولی فقیه بر همه 
مراکز اساسی و حساس جامعه اسالمی یک ضرورت است که 
قانون اساسی ما به این ضرورت پاسخ گفته است و همان طوری 
که حاال شرح خواهم داد، ولی فقیه در جامعه پیش بینی شده 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی بر همه مراکز حساس این 
جامعه اشراف و نظارت دارد و در آن حضور دارد و این چیزی است 
که محتاج استدالل نیست و تعجب است از کسانی که استدالل 

می کنند تا والیت فقیه را رد کنند و نفی کنند.
اگر جامعه ای به ارزش های الهی و به ارزش های دینی اعتنایی 
نداشته باشد، البته می پذیرد که در راس آن جامعه یک انسانی 
که از هیچ اخالق انسانی هم برخوردار نیست، حاکم باشد! می 
پذیرد که یک هنرپیشه مثال در راس یک جمعه قرار بگیرد! یا 
یک سرمایه دار بزرگ اداره امور جامعه را به عهده داشته باشد! 
اما آن جامعه ای که پایبند به ارزش های الهی است، آن جامعه 
ای که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، 
شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه 
در راس جامعه، کسی را بپذیرد که او را شریعت اسالمی و الهی 

را می داند.

اگر کتاب و سنت به درستی فهم شود بزرگ ترین 
ظرفیت جامعه مسلمانان خواهد بود اما امروز یکی 
از اشکاالت جهان اسالم این است که در فهم کتاب 
و سنت دچار انحراف شده است. ما اگر به فهم 
درست کتاب و سنت برگردیم اگر آموزه های دینی 
مان را دوباره مورد بازبینی قرار دهیم و این فهم 
درست در بدنه جامعه اسالمی جریان پیدا کند  - 
البته با حفظ اعتقادات مذاهب اسالمی -  با تکیه 
بر اشتراکات بسیار و عمیقی که میان مسلمانان 
دسترس  از  دور  تقریب  به  رسیدن  دارد  وجود 

نخواهد بود. 

 البته منظور از تقریب این نیست که شیعه، سنی شود یا سنی، 
شیعه. ما در اندیشه تقریب به دنبال تغییر اعتقادات شیعه یا 
دیگر  ای  گونه  به  تقریب  ماجرای  حقیقت  نیستیم  سنی 
است. متاسفانه امروز برخی درجهت مقابله با اندیشه تقریب 
و جلوگیری از اشاعه آن در باورهای فرهنگی و اجتماعی به 
گونه ای تقریب را جلوه می دهند کانه تقریب مذاهب یعنی 
دست برداشتن از اعتقادات. می گویند اگر می خواهی چیزی 
را بد جلوه دهی از آن بد دفاع کن و  این دفاع بد متاسفانه گاه 
دیده می شود. آنچه در ادامه می آید بخش دوم گفتگوی گروه 
قران و معارف با دکتر »افتخار دانش پور « عضو هیات علمی 

دانشگاه مذاهب اسالمیدرباره اقتضائات رسیدن به وحدت در 
میان مسلمانان است.

هم افزایی میان مسلمانان تقریبا صورتی از یک 
آرزو را به خود گرفته است. برای این که این آرزو 

به یک واقعیت تبدیل شود چه باید کرد؟
برنامه هفته وحدت که میراثی ماندگار از امام راحل قدس سره 
الشریف است به منظور مقابله با حرکت های تفرقه افکنانه 
ای طراحی شده است که تعایش و همگرایی میان مسلمانان 
را برنمی تابد و هفته وحدت یک فرصت ارزشمند است که  
دست کم آشنایی بیشتر علما با مسایل مهم و جدید جهان 
اسالم  و به دنبال آن بستر تضارب آرا و  مقابله با دیدگاه 
های افراطی را پدید می آورد. در همین هفته وحدت بپذیریم 
مجال نقد افکار و اندیشه هایمان را در هر دو طرف به همدیگر 
بدهیم. فقط در این صورت است که هم افزایی نخبگان علمی 

در حل مسایل جهان اسالم محقق می شود.
اما از آن سو امروز واقعیت های جهان اسالم چیز 

دیگری را در برابر دیدگان ما قرار می دهد.
بله می دانم که رویکردهای سیاسی و حرکت های دولت 
های اسالمی در این زمینه کارساز است و امروز متاسفانه گاه 
حتی کشورهای مسلمان به جان هم می افتند و علیه منابع 
و منافع همدیگر اقدام می کنند که نمونه آن را در رخدادهای 
جنگ طلبانه کشورهای اسالمی نظیر عربستان و یمن یا 
ظهور داعش در عراق و سوریه می بینیم. خب ممکن است 

کسی همین ابهام را مطرح کند که در چنین جوی دیگر سخن 
گفتن از وحدت چیست. اما ما حتی در چنین شرایطی باز نباید 
ناامید و مایوس شویم چون در نهایت رفتارهای وحدت آفرین 

ما میان مسلمانان است که این آتش ها را خاموش می کند.
و  مهم ترین ظرفیت مسلمانان برای رسیدن به 

وحدت چیست؟
اگر کتاب و سنت به درستی فهم شود بزرگ ترین ظرفیت 
جامعه مسلمانان خواهد بود اما امروز یکی از اشکاالت جهان 
اسالم این است که در فهم کتاب و سنت دچار انحراف شده 
است. ما اگر به فهم درست کتاب و سنت برگردیم اگر آموزه 
های دینی مان را دوباره مورد بازبینی قرار دهیم و این فهم 
درست در بدنه جامعه اسالمی جریان پیدا کند  - البته با حفظ 
اعتقادات مذاهب اسالمی - با تکیه بر اشتراکات بسیار و 
عمیقی که میان مسلمانان وجود دارد رسیدن به تقریب دور 
از دسترس نخواهد بود.  البته منظور از تقریب این نیست که 
شیعه، سنی شود یا سنی، شیعه. ما در اندیشه تقریب به دنبال 
تغییر اعتقادات شیعه یا سنی نیستیم حقیقت ماجرای تقریب 
به گونه ای دیگر است. متاسفانه امروز برخی درجهت مقابله 
با اندیشه تقریب و جلوگیری از اشاعه آن در باورهای فرهنگی 
و اجتماعی به گونه ای تقریب را جلوه می دهند کانه تقریب 
مذاهب یعنی دست برداشتن از اعتقادات. می گویند اگر می 
خواهی چیزی را بد جلوه دهی از آن بد دفاع کن و  این دفاع 

بد متاسفانه گاه دیده می شود.

انحراف در فهم کتاب و سنت عامل وحدت شکنی مسلمانان است

http://shabestan.ir/detail/News/742047
http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/742091
http://shabestan.ir/detail/News/740894
http://shabestan.ir/detail/News/741859
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حسن بیگی به ضرورت توجه فرمانداران در پیگیری اختصاص زمین برای ساخت خانه جوان در شهرستان های استان تاکید کرد.

»حسن بیگی«در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی اقدامات و عملکردها از سوی دستگاه ها و فرمانداری ها گفت: مستندسازی از فعالیت ها ضعیف است درحالیکه 
عملکردها نتایج مثبتی در حوزه های مختلف از جمله امور جوانان در استان تهران دارد اما با مستندسازی و اطالع رسانی قوی همراه نیست که باید این نقص مرتفع شود.

سرپرست استانداری تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اثرگذاری مثبت تشکیل مجمع مشورتی جوانان در استان تهران  افزود: شکل گیری مجمع مشورتی جوانان استان تهران که 
با عضویت نمایندگان جوان 1۶ شهرستان استان همراه است و در میان آنها اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و نخبگان حضور دارند،برای نخستین بار در استان تهران آثار ارزشمند و مهمی در 

حوزه جوانان به همراه خواهد داشت و می تواند الگویی برای سایر استان های کشور باشد.
 حسن بیگی ایجاد فضای  بهره مندی از نظرات مشورتی جوانان را در استان مهم دانست و تاکید کرد: الزم است در کنار ارائه مشورت به جوانان امکان استفاده از نظرات آنها در کارگروه های 

تخصصی استانداری فراهم شود.

نمــای نزدیــک

راه اندازی طرح »زکات دانایی« 
در فارس 

مسئول بسیج دانشجویی فارس با اشاره به اینکه طرح 
»زکات دانایی« راه اندازی شده است، گفت: بیش از 
۴۰۰ عنوان برنامه ویژه هفته بسیج توسط این ناحیه 

اجرا می شود.

اسماعیل قزل سفلی با اشاره به اینکه تاسیس بسیج در 
دینی  و  مردمی  پشتوانه  با  انقالب  سازی  نظام  مرحله 
یکی از پربرکت ترین اتفاقات بعد از انقالب اسالمی بود، 

گفت: بسیج حرف نویی برای جهانیان داشت.
اینکه این  با اشاره به  مسئول بسیج دانشجویی فارس 
شجره طیبه یادگار امام راحل )ره( به مرحله ای رسیده، 
نه تنها در ایران بلکه در جبهه مقاومت مقابل استکبار 
ایستاده است، اظهارداشت: در 2 آذر ۶7 امام راحل )ره( 

فرمان تاسیس بسیج طلبه و دانشجو را صادر کردند.
های  جبهه  از  حوزه  و  دانشگاه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شعار  کرد:  اضافه  است،  اسالمی  انقالب  مهم 
 محوری ما »بسیج دانشجویی، علم و تبیین وحدت و 

خدمات رسانی« است.

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

فرمانداران پیگیر ساخت خانه جوان در شهرستان ها باشند

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت 
توسعه سیاسی و اقتصادی روستا گفت: راهبرد 

اصلی دولت، حل مسائل روستا است.

»اسحاق جهانگیری« توسعه روستایی را یکی از اصلی ترین 
موضوعات کشور در مقطع فعلی عنوان کرد و گفت: باید 
یک الگوی توسعه همه جانبه، پایدار، متوازن و هماهنگ را 

برای روستاها انتخاب کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در توسعه همه 
جانبه و متوازن به موضوع روستاها نیز پرداخته می شود، 
افزود: توسعه پایدار در کشور بدون توسعه روستایی ممکن 

نیست.
وی خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم که وقوع اتفاقات 
آبرسانی  و  رسانی  برق  مدرسه،  داشتن  نظیر  فیزیکی 
به روستاها به معنای توسعه روستاها است بلکه باید در 
روستا توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی رخ دهد و زندگی 

روستاییان با توسعه اقتصادی به نحو مطلوبی اداره شود.

جهانگیری با اشاره به ضرورت توسعه سیاسی در روستاها، 
تصریح کرد: باید سازوکارهایی را دنبال کنیم که هیچ کس 
احساس نکند که نقش درجه دومی در کشور دارد و نقشی 

در مدیریت کشور ندارد.

باید عدالت منطقه ای و عدالت بین  اینکه  بیان  با  وی 
روستا و شهر برقرار شود، گفت:  امام توسعه روستایی و 
محرومیت زدایی و رفتن به روستاها را از همان روزهای 

نخست انقالب دنبال کردند.

معاون اول رییس جمهور: 

توسعه روستایی از اصلی ترین موضوعات کشور در 
مقطع فعلی است 

تصویب الیحه رتبه بندی معلمان 
در دولت

وزیر آموزش و پرورش گفت: الیحه رتبه بندی معلمان 
با دفاعی که توسط همکاران من صورت گرفت، در 
برای  و  تصویب  مورد  دولت  اجتماعی  کمیسیون 
بررسی و تصویب نهایی به هیئت وزیران ارجاع شد.

مطالبات  و  مسائل  جزییات  از  بطحایی«   »سید محمد 
معلمان که در جلسه هئیت دولت  ارائه داده است یادداشتی 

نگاشت که در زیر می خوانید:
»در جلسه اخیر هیئت دولت گزارش کاملی از نگرانی های 
معلمان و احساس تبعیضی که از گذشته تا امروز در باور 
همکاران شریف فرهنگی ام در حوزه مسائل معیشتی و 

رفاهی وجود دارد را با تمام جزییات ارائه کردم.
به ویژه  مختلف  اقشار  که  امروز  اقتصادی  دشوار  شرایط 
کارکنان و اقشار با درآمدهای ثابت دولت را تحت تأثیر 
قرار داده است، برای همه دولتمردان روشن است، اما در 
این جلسه، دشواری مضاعف شرایط فعلی برای معلمان را 
شرح دادم و بیان کردم که معلمان عزیز به لحاظ اقتصادی 
در سختی بسیاری هستند، اما به دلیل حس تعلقی که به 
رشد و بالندگی فرزندان خود در مدارس دارند با فداکاری و 
ازخودگذشتگی باوجود همه  نامالیمات اقتصادی به خدمت 

و امر تعلیم و تربیت مشغول هستند.

نماینده ولی فقیه در فارس در جمع مسئوالن اجرایی استان گفت: ما از 
مشورت هم فاصله گرفتیم و باید مشورت را زنده کنیم و جای آن در مسجد 
است، همه ما خدمت گذار مردم و در جهت حل مشکالت مردم همه با هم 

برادر هستیم.

آیت اهلل لطف اهلل دژکام با بیان اینکه هرچه داریم از برکت پیامبر )ص( است، گفت: 
کسانی که جلوی کار به خدا می گیرند و یا کفر می ورزند با هم یکی هستند بنابراین 

باید با فرهنگ سازی زمینه گسترش کار خیر فراهم شود.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: مردم را سرکار نگذاریم چرا که اگر تالش خود را 
نشان دهیم مردم به حرف ما اعتماد می کنند و اگر اعتماد بین ما ایجاد شود به مرور 

مسائل نیز حل می شوند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه با شناختن جهان می توانیم با آرامش زندگی کنیم و 
اشاره به میز خدمت برگزار شده در این مسجد، تاکید کرد: حضور اداری ها، برای حل 

مشکالت مردم است.
وی افزود: صفا، معنویت و آرامش موجود در مسجد کمبود جامعه  کنونی ماست، 

داشتن مال و ثروت در جامعه مایه قوام است اما اصل نیست.
آیت اهلل دژکام با بیان اینکه انجام کار نیک در جامعه سبب آرامش می شود، تصریح 
کرد: الزم نیست همه مشکالت حل بشود، اما گاهی فقط نیاز است دیگران بدانند که 

کسی به یاد آنهاست.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه عمل صالح از آب دادن به یک تشنه تا حل 
مشکالت اداری یک نفر است، متذکر شد: اگر جامعه احساس کند مسئولین واقعا می 
خواهند کمک کنند، قطعا تمام مشکالت و سختی ها را درک می کنند، واجب است 

مسلمان دست دیگران را بگیرد.
وی تأکید کرد: متاسفانه ما از مشورت هم فاصله گرفتیم و باید مشورت را زنده کنیم و 
جای آن در مسجد است، همه ما خدمت گذار مردم و در راستای حل مشکالت مردم 

همه با هم برادر هستیم.

نماینده ولی فقیه در فارس:

مسئوالن در حل مشکالت مردم با هم برادر باشند
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با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

مرکز بین المللی تحقیقات نظامی شناسی به همت یکی از فرهیختگان عرصه ادب و فرهنگ در تبریز افتتاح شد.

به دنبال برگزاری کنگره بین المللی حکیم نظامی گنجه ای که با حضور اساتید داخلی و خارجی و نظامی پژوهان آبان ماه در دانشگاه تبریز برگزار شد؛ مرکز بین المللی تحقیقات نظامی 
شناسی به همت یکی از فرهیختگان عرصه ادب و فرهنگ در تبریز افتتاح شد. »علی پوالد«، مؤسس مرکز بین المللی تحقیقات نظامی شناسی تبریز در آیین افتتاح این نهاد فرهنگی 
اظهار داشت: حکیم نظامی گنجوی، شاعر و داستان سرای قرن ششم هجری، عالوه بر پنج گنج، دیوان قصاید و غزلیاتی هم دارد و به جز شاعری و سخن وری، در علوم عقلی به ویژه 
در فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم هم سرآمد بوده است. وی با بیان اینکه نقش نظامی گنجه ای در ادبیات فارسی و آذربایجان از اهمیت باالیی برخوردار است، خاطرنشان کرد: نظامی  

گنجوی دارای شخصیت جهانی است، اما این شاعر بزرگ در بین کشورهای منطقه از جمله ایران، آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه غریب مانده است.
پوالد با اشاره به برگزاری نخستین کنگره نظامی گنجه ای در تبریز، گفت: برای معرفی شخصیت  جهانی این حکیم فرزانه، دومین کنگره نظامی گنجه ای در باکو پایتخت جمهوری 

آذربایجان و سومین آن در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

افتتاح مرکز بین المللی نظامی شناسی در تبریز 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
در تالش هستیم ظرف چند ماه آینده به صورت 
کمک های جبرانی منابعی را در قالب کاال و نقدی 

بین مردم توزیع کنیم.

»محمد باقر نوبخت« بیان کرد: همه بخش های اقتصادی 
در خصوص ثبات اقتصادی تالش می کنند تا قدرت پول 

ملی را حفظ کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در تالش 
هستیم ظرف چند ماه آینده به صورت کمک های جبرانی 

منابعی را به صورت کاال و نقدی بین مردم توزیع کنیم.
وی عنوان کرد: بخشی هم مربوط به کارکنان دولت است 
که در بودجه 98 رقم قابل توجهی افزایش منظور شده که 
از سوی برنامه بودجه در پیش نویس الیحه به دولت تقدیم 
شد و در دولت مورد بررسی است که می کوشیم تا 1۵ آذر 

آن را کامل کنیم وعدد نهایی را اعالم خواهیم کرد.
نوبخت در خصوص افتتاح راه آهن قزوین- رشت اظهار 
کرد: افتتاح این راه آهن به کاهش بار ترافیکی که در جاده 
قزوین - رشت به ویژه در حد فاصل منجیل به رودبار وجود 

داشت، کمک می کند. وی عنوان کرد: برای این مسیر 
قطارهای وی آی پی در این مسیر در نظر گرفته شده که 
می تواند جنبه توریستی را در قزوین و گیالن تقویت کند 
و به همه شما تبریک می گویم و امیدواریم همه شما در 
مراسم افتتاح رسمی این پروژه که با حضور رئیس جمهور 

برگزار می شود، حضور داشته باشید. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور اعالم کرد: برای این قطعه حدود یک هزار و 
800 میلیارد تومان هزینه شده است که بخش عمده آن 
یعنی بیش از یک هزار و 200 تا 300 میلیارد تومان آن 

در چند سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛ 

اعطای کمک های جبرانی به مردم

 دیدار معاون ستاد عالی
 کانون های مساجد کشور با امام 

جمعه زاهدان

معاون ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور 
با امام جمعه زاهدان دیدار کرد.

حجت االسالم و المسلمین سیدعلی حسینی خراسانی، مدیر کل 
نظارت و بازرسی و سعادتی معاون ستاد عالی کانون های فرهنگی 

و هنری مساجد کشور با امام جمعه زاهدان دیدار کردند.
در این دیدار امام جمعه زاهدان از نگاه ویژه ستاد عالی کانون های 
فرهنگی و هنری به سیستان و بلوچستان تشکر کرد و گفت: انصافًا 
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری در استان سیستان و 
بلوچستان فعالیت های فرهنگی و هنری خوبی را انجام داده اند که 
آیندگان بازخورد آن را خواهند دید. آیت اهلل سلیمانی گفت: نقش 
بی بدیل کانون های فرهنگی و هنری در مهار تهاجم فرهنگی 
نمی توان انکار کرد زیرا که کانون ها با جذب جوانان به مساجد 
یک حرکت ارزشمند انجام داده اند.  معاون ستاد عالی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد کشور از تعامل شخص آیت اهلل سلیمانی 

با کانون های فرهنگی و هنری استان تقدیر و تشکر کرد.

به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دستاوردهای انقالب اسالمی گفت: در این ۴۰ سال شاخص های فرهنگی هنری 

استان رشد چشمگیری داشته است.

جواد کارگران، گفت هنرمندان با هنر و قلم خود به انقالب خدمت رسانی می کنند و 
انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد و شاهد تولید آثار فاخر و ارزشی باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: امسال چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را جشن می گیریم و در این خصوص برنامه های ویژه ای در 

سراسر کشور و استان در حال اجرا است.
کارگران با اشاره به فعال شدن کارگروه فرهنگی هنری ستاد چهلمین سالگی انقالب 
اسالمی در استان، تصریح کرد: این کارگروه از ابتدای مهر ماه برنامه های خوبی را اجرا 

کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به هجمه های دشمن 
برای مقابله با نظام اسالمی، افزود: دشمنان درصددند تا مردم را از نظام مایوس کنند اما 

هیچگاه این هدف شوم آنها محقق نشد.
کارگران با اشاره به رشد شاخص های فرهنگی هنری در استان، خاطرنشان کرد: قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی هیچ کانون تبلیغی در استان وجود نداشت اما اکنون 117 
کانون فعال شده است.وی افزود: فعال شدن ۴8 ناشر و ایجاد 10۶ چاپخانه از جمله این 

دستاوردها است در حالی که قبل از انقالب تنها شش چاپخانه در استان فعال بود.

کارگران ادامه داد: همچنین قبل از انقالب یک نشریه در استان فعال بود اما اینک تعداد 
نشریات محلی استان به 9۵ نشریه رسیده است.وی همچنین از فعال شدن ۴22 کانون 
فرهنگی هنری مساجد در استان خبر داد و گفت: قبل از انقالب هیچ کانون فرهنگی 

هنری در مساجد استان فعال نبود.

رشد چشمگیر شاخص های فرهنگی در چهارمحال

تعجیل در نصب کنتورهای 
هوشمنددر زنجان

خواستار  زنجان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  تکنولوژی  از  منطقه ای  آب  شرکت  بهره گیری 
برداشت های  شناسایی  برای  به روز  های  فن آوری 

غیرمجاز آب در استان شد.

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: هراندازه که 
می توانیم به حل بحران آب که نسل های آینده را تهدید می کند، 
کمک کنیم. رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: اتفاقی 
در گذشته رخ داده موجب شده که زنجان جزو استان های قرار 

گیرد که به مناطق ممنوعه دسترسی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این عرصه کوتاهی های بسیاری شده است، 
افزود: دادگستری توانسته اطالعات جامع و کاملی از وضعیت 
این حوزه کسب کند، چطور یک سازمان تخصصی نمی تواند 

اطالعات جامع در این حوزه داشته باشد.
با  توان  زنجان خاطرنشان کرد: می  استان  دادگستری  رئیس 
پایش مناطق مختلف استان با بهره گیری از فن آوری های نوین 

اطالعات جامع از میزان برداشت آب کسب کرد.
حجت االسالم صادقی نیارکی خواستار همراهی دیگر دستگاه 
های استان به شرکت آب منطقه ای استان برای جمع آوری 
اطالعات جامع از پایش دقیق چاه های مجاز و غیرمجاز شد و 
گفت: این شرکت باید اطالعات کامل از این وضعیت را ظرف 

یک ماه آینده تهیه کند.
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خبرگزاری

امام محمدباقر )ع(: هرکس مؤمنی را طعام دهد، خداوند از میوه های بهشتی 
روزی او گرداند.
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نمایش اوپس به کارگردانی و نویسندگی یوردی واینال از کشور بلژیک و نمایش خیابانی گوجی و ووجی به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا رضایی مجد در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا شد .
گزارش تصویری:  زینب سعیدی

پالن هایی از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
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