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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
فداکاری شهیدان و گذشت خانواده ها 
و حضور رزمندگان ما بود که ابرهای 
تیره و تار آن روزگار دشوار را از 
افق زندگی این ملت زدود.

صفحه 2

راه مدرسه به مسجد برای دانش آموزان هموار می شود
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کانون فرهنگی و هنری حیدرکرار با هدف جذب 
هر چه منسجم تر جوانان و نوجوانان به مسجد 
همجوار  مدارس  با  نامه  تفاهم  انعقاد  به  مبادرت 

نموده است.

علیرضا محمدی مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری 
حیدرکرار زنجان در این خصوص اعالم کرد: این کانون 
با کمک های معنوی آقای سلمان نادری عضو مشترک 
هیئت امنای مسجد و کادر اجرایی دبیرستان آیت اهلل 
شبیری موفق به ایجاد ارتباط موثر و قوی بین دو نهاد 

فرهنگی مدرسه و مسجد شده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تفاوهم فی ما 
بین گفت: دید روشن و دغدغه مند مدیریت محترم مدرسه 
آقای مهدی گنج خانی در تسریع ارتباط و همکاری کانون 
نقش بسزایی داشته است و در حال حاضر با جدی تر 
شدن روابط نیاز به برنامه ریزی دقیق و جامع تری نسبت 

به آینده داریم.
محمدی با اشاره به این نکته که کوتاه بودن مسافت کانون 
و مدرسه عاملی گشته تا دانش آموزان پس از اتمام مدرسه 
برای اقامه نماز به مسجد بیایند، گفت: استقبال گرم دانش 

آموزان سخت کوش و پرتالش این مدرسه از تشکیالت 
کانون واقعا بی نظیر و تحیرآور بوده و همین مطلب راه 
برگزاری مسابقات مختلف اعم از کتابخوانی، طناب کشی، 
پانتومیم و... را برای مجموعه هموار ساخته آنچنان که در 
ماه های گذشته بیش از سه برنامه مرکب و مشترک با 

دبیرستان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به برگزاری جلسه مشترک بین 
انتظارات  مدرسه  و  کانون  دبیرخانه،  محترم  مسئوالن 
همکاری و حمایت مادی و معنوی به جهت گسترش 
فعالیت های فرهنگی از مسئوالن مربوطه بیشتر می شود 
چنانچه که عدم پشتیبانی هر یک از این نهاد ها از اقدامات 

مشترک موجب از هم گسسته شدن روابط خواهند شد.

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

سعادتی با اشاره به طرح الگوی سوم زن مسلمان که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: الزم است فعاالن خواهر کانون های مساجد این الگو را مورد توجه 
قرار دهند.

سعید سعادتی در جلسه هم اندیشی کانون های منتخب )الگو( ویژه خواهران خطاب به حاضران در این جلسه، گفت: شما به عنوان فعاالن کانون های مساجد باید بدانید که تفاوت فعالیت شما با 
بسیج و هیئت های مذهبی چیست و بر این اساس برنامه ریزی و در کانون ها فعالیت کنید. سرپرست معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد با اشاره به بحث الگوی سوم نیز 

که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، گفت: این الگو باید مورد مطالعه قرار گیرد و در گام دوم انقالب فعالیت ها باید بر اساس همین الگو برنامه ریزی شود.
سعادتی با اشاره به موضوع بحث خانه داری زنان که توسط رهبری بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: اصلی ترین عنصر در بحث خانه داری زنان تربیت انسان است و در این مسئله تربیت نسل 

جوان و مشخص شدن تکالیف فردی و اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.

لزوم توجه به بحث الگوی زن مسلمان از سوی فعاالن خواهر کانون های مسجدی

راه مدرسه به مسجد برای دانش آموزان هموار می شود
افتتاح نمادین ۱۰ کانون فرهنگی 

هنری مسجدی در استان 
کردستان

گلباغی از افتتاح نمادین ۱۰ کانون فرهنگی هنری 
مسجدی در شهرستان های استان کردستان و نیز 
تجلیل از فعاالن آن ها، همزمان با سالگرد تاسیس 

کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد.

کانون  تاسیس  سالروز  های  برنامه  به  گلباغی«   »کامل 
های فرهنگی هنری مساجد در استان کردستان اشاره کرد 
فرهنگی  کانون های  تاسیس  سالگرد  با  و گفت:همزمان 
هنری به صورت نمادین در 10 شهرستان استان کردستان، 
10 کانون فرهنگی هنری افتتاح می شود.  مسئول دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان برگزاری 
با  و  دانشگاه  استاد  با سخنرانی دو  اسفند  برنامه 18  ویژه 
حضور نماینده ولی فقیه در استان،اهدای کتاب به کانون 
استان،  روستایی  و  شهری  مساجد  هنری  فرهنگی  های 
برگزاری برنامه های متنوع در کانون های مساجد شهرستان 
های بیجار و قروه را بخش دیگری از برنامه های در نظر 
هنری  فرهنگی  های  کانون  تاسیس  سالگرد  برای  گرفته 

مساجد نام برد.

هنرمندان مسجدی حمایت 
می شوند

طرح  قالب  در  گفت:  نژاد  رضوانی  االسالم  حجت 
مساجد گردشگرپذیر از هنرمندان مسجدی با برپایی 
غرفه های مختلف چون صنایع دستی و سایر حمایت 

می شود.

»محمدعلی  االسالم  حجت 
دیروز)دوشنبه،  رضوانی نژاد« 
معاون  با  دیدار  در  اسفند(   13
آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی 
انزلی با اشاره به طرح مساجد 
در  کرد:  اظهار  گردشگرپذیر 
آماده  مساجد  طرح  این  قالب 

استقبال از گردشگران در تمام فصول خواهند بود.
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن با تاکید بر 
بسترسازی الزم در مساجد جهت اجرای طرح افزود: کانون های 
فرهنگی، هنری مساجد ضمن ایجاد بستر الزم جهت استراحت 
و آرامش بین راهی، راهنمایان شایسته ای جهت معرفی مراکز 
اقامتی مناسب، رستوران ها و سفره خانه های سنتی  و همچنین 
گردشگری و بازدید از اماکن تاریخی و  میراث فرهنگی با 

همکاری اتحادیه ها و صنوف مرتبط  اختصاص می دهند.

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور: 

حمایت، هدایت و نظارت وظیفه ما در قبال کانون های مساجد است
ارزانی با اشاره به وظیفه ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد در قبال 
کانون های مسجدی، گفت: ما وظیفه حمایت، هدایت و نظارت بر این 
کانون ها را داریم و برنامه ریزی و انجام فعالیت ها باید توسط خود آن 

ها انجام شود.

حجت االسالم دکتر »حبیب رضا ارزانی« در نشست هم اندیشی کانون های مساجد منتخب 
)الگو( با اشاره به وظیفه ستاد عالی کانون های مساجد در مورد کانون ها، گفت: وظیفه ما 

حمایت، هدایت و نظارت بر کانون های مساجد است.
رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به موضوع هدایت 
گری کانون ها توسط ستاد عالی بیان کرد: در این زمینه ما سیاست های کالن کشور به ویژه 
بیانیه گام دوم انقالب که توسط رهبری بیان شد را مورد توجه قرار می دهیم زیرا در این بیانیه 

رهبری خط مشی چهل ساله انقالب را بیان فرمودند.
وی خاطرنشان کرد: بیانیه گام دوم رهبری باید خط مشی کانون ها باشد و بر اساس این بیانیه 

باید بدانند که چگونه فعالیت کنند.
ارزانی با اشاره به اینکه دغدغه های ستاد عالی هماهنگی بر کانون های مساجد و خود کانون 
ها مشترک است، اظهار کرد: دبیرخانه های کانون های مساجد کشور وظیفه تسهیل گری 
در انجام فعالیت کانون ها را دارند و برنامه ها باید توسط خود کانون های فرهنگی هنری 

مساجد انجام شوند.
وی اظهار کرد: شما بچه های مسجد به دلیل فعالیت خالصانه ای که در مساجد انجام می 

دهید با خدا معامله می کنید، بنابراین کار شما بسیار مقدس است.
ارزانی هویت بخشی به فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد را موضوع دیگری دانست 
که در ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور مورد توجه است و افزود: بر همین اساس ما 
پیگیر تصویب اساسنامه ستاد عالی کانون های مساجد شدیم و خوشبختانه این اساسنامه در 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب و اخیرا ابالغ شد که با تصویب این اساسنامه ستاد عالی 

کانون های مساجد کشور هویت پیدا کرد.
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سردار ادیبی از مشارکت ۳۰ موسسه مردم نهاد در اردوهای راهیان نور خبر داد و گفت: اردوهای راهیان نور امسال با شعار ما پیروزیم، آغاز می شود.

سردار »نادر ادیبی« در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامه های فرهنگی راهیان نور کشور گفت: طی سال های گذشته بسیاری از اقدامات راهیان نور به صورت خودجوش و مردمی 
بوده است و مردم برای حضور در این مناطق عملیاتی اقدام کردند.

دبیر ستاد راهیان نور کشور با اشاره به اثرات فرهنگی راهیان نور در فرهنگ عمومی گفت: بر اساس نظرسنجی از زایران و مردم شهرهای میزبان راهیان نور از موثرترین اقدامات در فرهنگ کشور است 
و باید اقشار مختلف از این فرهنگ بهره مند شوند. صدای واحد مردم از راهیان نور شنیده می شود، این امر چیزی جز اتکا و ایمان به خدا در بیان رشادت ها و شجاعت رزمندگان از مناطق عملیاتی 
نیست و مردم به صورت خودجوش با این مناطق اتصال می یابند. سردار ادیبی ادامه داد: وظیفه ما این است که صدای شهدا را به گوش مردم برسانیم، این اقدامات حزن و اندوه را از دل مردم بر می دارد.

وی اظهار کرد: دفاع مقدس مظهر خودباوری، وحدت همه جانبه نیروهای مسلح و مردم در مناطق عملیاتی بوده است. در دفاع مقدس ارتش، بسیج، سپاه و تمام گروه های مردمی حضور داشتند. 
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با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

مشارکت ۳۰ موسسه مردم نهاد در اردوهای راهیان نور

کاهش ۳2/5 درصدی معامالت 
مسکن پایتخت

در ۱۱ ماهه  تهران  تعداد معامالت مسکن در شهر 
امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 

۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در 
گزارشی به معکوس شدن روند نزولی تعداد معامالت در 
بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال پرداخته 
است. در 11 ماهه ۹۷، در مجموع تعداد 113.۹ هزار 
واحد مسکونی با میانگین قیمت ۷.۹ میلیون تومان در 
هر متر مربع در شهر تهران معامله شده که در مقایسه با 
مدت مشابه در سال 13۹۶ از لحاظ تعداد معامله 3۲.۵ 
درصد کاهش و از حیث میانگین قیمت هر متر مربع ۶۹ 

درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش در بهمن ماه 13۹۷، تعداد ۹ هزار و 
3۴3 معامله واحد مسکونی با میانگین قیمت تقریبی هر 
متر مربع ۹.۹ میلیون تومان در سطح شهر تهران انجام 
شده که نسبت به بهمن ماه 13۹۶، از حیث تعداد معامله 
با ۴۹.۲ درصد کاهش ولی از لحاظ میانگین قیمت هر 

متر مربع با 8۵ درصد افزایش همراه بوده است.
مسکونی  واحدهای  معامالت  تعداد  بیشترین  امسال، 
شهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه با حدود 1۹ هزار 
روند  مسکن،  قیمت  افزایش  بدنبال  که  بوده  معامله 
نزولی تعداد معامالت از اردیبهشت آغاز شده و تا دی 
۹۷ ادامه داشته و بعد از کاسته شدن از سرعت کاهش 
و نزدیک شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن ماه 
معکوس شده به نحوی که در مقایسه با دی ماه 13۹۷، 
تعداد معامالت در بهمن ماه از 3۹ درصد رشد برخوردار 

بوده است.
برخالف روند تعداد معامالت، در بهمن ماه ۹۷، روند 
افزایش قیمت ادامه داشته با این تفاوت که در این ماه 
واحد  مربع  متر  هر  قیمت  متوسط  افزایش  سرعت  از 
مسکونی کاسته شده و به کمترین رقم خود در مقایسه 
با ۹ ماه گذشته، یعنی به نرخ رشد ماهانه 1.۷ درصد 

رسیده است.

مخالفت مجلس با بازگشت طرح اصالح قانون انتخابات به کمیسیون، موافقت 
دولت با استانی شدن انتخابات مجلس، تعیین شروط برای کاندیداتوری مقامات 
و مسئوالن در انتخابات از جمله مهمترین اخباردیروز )دوشنبه سیزدهم 

اسفند ماه( مجلس شورای اسالمی هستند.

جلسه علنی دیروز )دوشنبه 13اسفند( مجلس شورای اسالمی به ریاست »علی الریجانی« 
آغاز شد. »امیر حسین قاضی زاده هاشمی«، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 

دستور جلسه علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه بررسی جزئیات طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.

رسیدگی به طرح استفساریه جزء ۶ بند 3 ماده »88« قانون برنامه توسعه.
بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عدم اجرای قانون تضمین خرید محصوالت 

اساسی کشاورزی.
بررسی طرح الحاق جزء »ز« به بند ۵ ماده ۶ قانون اصالح موادی از قانون اجرای 

سیاست های کلی اصل »۴۴«.
بررسی الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با 

فساد.
بررسی الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و انتخاب ناظران در 

شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی.
نمایندگان  مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه علنی دیروز )دوشنبه، 13 اسفند( مجلس 
شورای اسالمی در جریان بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی برای ارجاع به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع ابهام و یکسان 

سازی با الیحه با ماده )1۲( این طرح را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.

تعیین شروط برای کاندیداتوری مقامات در انتخابات

متالشی شدن شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت
پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه توانستند شبکه 

سازمان یافته قاچاق سوخت را متالشی کنند.

پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه توانستند شبکه سازمان یافته قاچاق 

سوخت را متالشی کنند. این شبکه اقدام به جمع آوری کالن سوخت اعم از گازوئیل و نفت 
سفید و قاچاق آن از مبادی رسمی کشور به خارج از مرز ها کرده و درآمد نامشروع کالنی را به 

دست آورده اند.
در اقدامات اطالعاتی انجام شده بیش از ده میلیون لیتر سوخت دپوشده در مخازن سوخت در 

نقاط مختلف کشور شناسایی و توقیف شد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

ایران در حال اجرای تعهدات هسته ای اش است
آمانو گفت: ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط 
هسته ای خود تحت برجام است و الزم است این 

همکاری کامل ادامه یابد.

»یوکیا آمانو« در نشست شورای حکام گفت: گزارش من 
بر تأیید و نظارت جمهوری اسالمی ایران تحت  قطعنامه 
۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های مرتبط 
سازمان در ایران را در بازه چند ماه اخیر پوشش می دهد.

ایران  افزود:  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیر کل 
اقدام  جامع  برنامه  ذیل  مرتبط  هسته ای  تعهدات 

مشترک را اجرا می کند. الزم است که ایران به اعمال 
کامل تعهداتش ادامه دهد. آژانس عدم انحراف از مواد 
را  پادمان  موافقت نامه  ذیل  ایران  اعالم شده  هسته ای 
تأیید می کند. ارزیابی های مرتبط با فقدان فعالیت ها و 
مواد هسته ای اعالم نشده در ایران ادامه دارد. سازمان 
تمامی  ایران،  در  راستی آزمایی  فعالیت های  اعمال  در 
 اطالعات ایمنی مرتبط را آنالیز می کند که عموماً زمان

 می برد.
آمانو گفت: راستی آزمایی آژانس بر اساس اصول  بی 
طرفی، استقالل و به طور عینی و در چارچوب رویه های 
موجود پادمانی صورت می گیرد و در صورت لزوم، در 

مورد آن اقدام خواهد کرد.

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/770561
http://shabestan.ir/detail/News/770613
http://shabestan.ir/detail/News/770598
http://shabestan.ir/detail/News/770609
http://shabestan.ir/detail/News/770638
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آیت اهلل ری شهری گفت: زبان در استواری ایمان نقش بسیار زیادی دارد؛ انسان نمی تواند از گناهان اجتناب کند مگر اینکه زبان خود را نگه دارد.

آیت اهلل »محمد محمدی  ری شهری« در ابتدای درس خارج فقه که در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد؛ گفت: سخن درست و استوار ریشه قرآنی دارد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( افزود: زبان در استواری ایمان نقش بسیار زیادی دارد باید انسان از خداوند بخواهد که توفیق دهد انسان زبان خود را اصالح کند چراکه اگر کسی 

چنین توفیقی پیدا کند به موفقیت بزرگی دست یافته است.
آیت اهلل ری شهری با بیان اینکه بیشترین گناهان از زبان است؛ عنوان کرد: انسان نمی تواند از گناهان اجتناب کند مگر اینکه زبان خود را نگه دارد؛ کسی که زیاد صحبت کند لغزش و گناه او بیشتر 
می شود وقتی گناه کسی زیاد شود مستحق آتش می شود. تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( افزود: اینکه انسان عمل نیک انجام می دهد اما در خود تحول و نورانیت حس نمی کند 
بخشی از آن به خاطر گناهان زبانی است.وی در پایان خاطرنشان کرد: گفتن و شنیدن غیبت بسیار اثر مخرب دارد مراقب گناهان زبانی خود باشیم در غیر این صورت هر عمل خیر ما را از بین می برد.
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با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

بنابر روایات ائمه معصوم علیهم السالم تمام صفات انبیاء و اولیاء در حضرت 
بقیه اهلل االعظم عجل اهلل تعالی فرجه الشریف وجود و بروز و ظهور دارد، 
لذا ایشان با انبیای الهی شباهت هایی دارد ازجمله شباهت آن حضرت)عج( به 

الیاس نبی)ع(.

الیاس )ع( خداوند عمرش راـ  همچون حضرت خضر)ع(ـ  طوالنی ساخته است، همین طور 
خداوند تعالی عمر حضرت امام زمان)ع( را نیز طوالنی نموده است.

حضرت الیاس)ع( نیزـ  مانند خضر)ع(ـ  هر سال به حج می رود و در آنجا با هم مالقات می 
کنند. دلیل بر این معنی اینکه در تفسیر امام حسن عسکری)ع( نقل گردیده است که پیغمبر 
اکرم)ص( به زید بن ارقم فرمودند: »خضر و الیاس هر سال در مراسم حج همدیگر را مالقات 

می کنند.«1 حضرت قائم)ع( نیز هر سال به حج می رود.
حضرت الیاس)ع( از قومش فرار کرد و از نظر آنان غایب شد، هنگامی که می خواستند او را 
بکشند. امام عصر)ع( نیز از دیدة مردم غایب شدند، هنگامی که می خواستند آن حضرت)عج( 
را به قتل برسانند. البته حضرت الیاس)ع( هفت سال غایب شد و میزان غیبت حضرت قائم)ع( 

مشخص نیست.
الیاس)ع( در کوه دشواری سکونت کرد و حضرت قائم)ع( نیز مطابق با روایت علی بن مهزیار 
اهوازی، فرمودند: »پدرم ابومحمد)ع( به من سفارش کرد که مجاورت نکنم قومی را که خداوند 
بر آنها غضب کرده و لعنتشان نموده و برای آنان در دنیا و آخرت ننگ و خواری است و برای 
آنها عذاب دردناکی است، و مرا دستور فرمود که از کوهساران جز دشوار آنها و از بالد جز جاهای 
پست را برنگزینم و خداوند تقیه را آشکار فرمود، و آن را بر من گماشت، پس من در تقیه ام تا 

روزی که اجازه داده شود خروج نمایم.«
عرض کردم: ای آقای من این امر کی خواهد بود؟ فرمودند: »هر گاه بین شما و راه کعبه 

فاصله و جدایی افتاد و آفتاب و ماه جمع شدند، و کواکب و ستارگان آنها را در میان گرفتند...« .
خداوند متعال به دعای حضرت الیاس)ع(، یونس پیغمبر را در حالی که کودک بود، بعد از 
1۴ روز از فوتش زنده کرد ـ چنانکه در حدیث آمده ـ . همچنین خداوند متعال به برکت 
امام زمان)ع( و به دعایشان مردگان بسیاری را زنده خواهد کرد، پس از گذشت سال ها از 
مرگشان؛ از جمله اصحاب کهف، و ۲۵ نفر از قوم موسیـ  که به حق قضاوت می کنند و با 
آن عدالت می نمایندـ  و یوشع بن نون، وصی حضرت موسی، و مؤمن آل فرعون و سلمان 
فارسی و ابودجانة انصاری، و مالک اشتر، و نیز نقل شده است که حضرت الیاس)ع( هم از 

یاران حضرت قائم)ع( است.
حضرت الیاس)ع( را خداوند به آسمان باال برد، چنانکه از ابن عباس روایت شده است. حضرت 

قائم)عج( را نیز خداوند متعال پس از والدت، به آسمان برد.

شباهت های امام عصر)عج( به الیاس نبی)ع(

 از زنده کردن مردگان تا رفتن به آسمان

زبان در استواری ایمان نقش بسیار زیادی دارد

حجت االسالم والمسلمین پناهیان 
به تبیین و تشریح بیانیه گام دوم 

انقالب می پردازد

بیانیه گام دوم انقالب که از سوی مقام معظم رهبری 
ابالغ گردید، دوشنبه شب ها در حرم حضرت فاطمه 

معصومه سالم اهلل علیها تبیین می شود.

بنابراین گزارش،  محفل تبیین بیانیه گام دوم انقالب که، هر 
هفته دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه 

معصومه سالم اهلل علیها برگزار می شود.
امام  این مراسم که در شبستان  این گزارش، در  بر اساس 
االسالم  حجت  شود،  می  برگزار  مطهر  حرم  خمینی)ره( 
والمسلمین پناهیان به تبیین و تشریح بیانیه گام دوم انقالب 

که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، می پردازد.

شرکت ۹۰ هزار نونهال 
درجشنواره سراسری سرود نماز

معاون آموزش ستاد اقامه نماز گفت: به اذعان 
دست اندرکاران سازمان بهزیستی این جشنواره 
در مقایسه با جشنواره های مشابه با استقبال 
که ۷۵۰۰  به طوری  مواجه شده  بسیار خوبی 
این  در  کشور  کودک  مهدهای  از  سرود  گروه 

جشنواره شرکت داشته اند.

»منصور سرگزی«، معاون آموزش، پژوهش و فرهنگ ستاد 
اقامه نماز در رابطه با مراسم اختتامیه اولین جشنوراه سراسری 
سازمان  نظارت  تحت  کودک  های  مهد  ویژه  نماز  سرود 
بهزیستی کشور گفت: این جشنواره در سه موضوع وضو، اذان و 
نماز با دستمایه کارسرود در مهد های کودک کشور اتفاق افتاد.

اقامه نماز تاکید کرد: به اذعان دست  معاون آموزش ستاد 
اندرکاران سازمان بهزیستی این جشنواره با مقایسه با جشنواره 
های مشابه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده به طوری که 
از  ۷۵00 گروه سرود به همراه ۷۵00 مدیر و ۷۵00 مربی 
مهدهای کودک شهری و روستایی در این جشنواره شکرت 
کرده اند که بالغ بر ۹0000 نونهال از مهدهای کودک درگیر 

این جشنواره بوده اند.

حجت االسالم حسین آبادی با اشاره به آغاز ثبت نام اعتکاف در مسجد 
مقدس جمکران، گفت: نهایتاً ۱۸۰۰ نفر شامل ۹۰۰ نفر از برادران و ۹۰۰ نفر 
از خواهران امکان حضور در اعتکاف رجبیه جمکران را می یابند که ۱۵۰ 

خادم نیز طی این ایام به معتکفان خدمت رسانی می کنند.

حجت االسالم »یاسین حسین آبادی« با اشاره به آغاز ثبت نام آیین اعتکاف در مسجد مقدس 
جمکران از هشتم اسفند ماه جاری، اظهار کرد: این ثبت نام ها از دو طریق سایت مسجد 
به نشانی http://www.jamkaran.ir و سایت ستاد مرکزی اعتکاف قم به نشانی 

http://www.etekafqom.com تا ۲۲ اسفند ماه ادامه دارد.
مدیر مسجد مقام و شبستان های مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: پس از آن معتکفین 
امسال از طریق ارسال پیامک مشخص می شوند تا طی روزهای ۲۹ اسفند ۹۷ و یکم و دوم 

فروردین ۹8 به صورت کاماًل رایگان در مراسم اعتکاف رجبیه حاضر شوند.
حجت االسالم حسین آبادی درباره تعداد نهایی پذیرفته شدگان برای اعتکاف ابراز کرد: از میان 

ثبت نام کنندگان پس از قرعه کشی نهایتاً 1800 نفر شامل ۹00 نفر در بخش برادران و ۹00 
نفر در بخش خواهران امکان حضور در اعتکاف رجبیه جمکران را می یابند که 1۵0 خادم نیز 

طی این ایام آنها را همراهی و به معتکفین خدمت رسانی می کنند.

مدیر مسجد مقام و شبستان های مسجد مقدس جمکران خبر داد؛ 

اعتکاف ۱۸۰۰ نفر در مسجد مقدس جمکران

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/770590
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http://shabestan.ir/detail/News/770485
http://shabestan.ir/detail/News/770323
http://shabestan.ir/detail/News/770329
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حجت االسالم اعتمادیان گفت: بر اساس آیات قرآن کریم علت تاخیر عذاب ظالمان استغفار مومنان و وجود امام معصوم)ع( بر روی زمین است.

حجت االسالم والمسلمین »اعتمادیان« در مسجد جامع غدیر به سخنرانی پرداخت و گفت: قرآن کریم برای تربیت انسان ها و عدم عجب نسبت به اعمال و بندگی آیاتی را در قرآن نازل فرموده 
است که مبادا به بندگی و عبادات خود مغرور شوید. استاد حوزه علمیه افزود: اگر قرار باشد خداوند متعال مخلوقات را به ظلمی که دارند مواخذه کند یک جنبده در روی زمین باقی نمی ماند؛ ظلم 
انسان به یکدیگر یا سایر جانداران بسیار است اما خداوند عذاب را با تاخیر انداخته است که اجل معین هر شخص برسد. حجت االسالم والمسلمین اعتمادیان با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم 
دو دلیل برای تاخیر عذاب ظالمان فرموده است؛ عنوان کرد: یکی به خاطر استغفارکنندگان است حتی اگر یک نفر در میان صد نفر گناهکار باشد؛ امروز گناه فراوان شده و گناهکاران مومنان را 
مسخره می کنند در حالی که خداوند به واسطه آن مومنان بال را از گناهکاران برمی گرداند. استاد حوزه علمیه با استناد به روایتی از امام صادق)ع(؛ اظهار کرد: پیامبر)ص( که معصوم و پاک از گناه 

است هر روز صدها بار استغار می کردند چراکه خداوند استغارکنندگان را بسیار دوست دارد؛ ایشان برای امت استغفار می کردند.

وجود امام معصوم و استغفار مومنان سبب تاخیر عذاب ظالمان است
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با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

مسجد،  اینکه  بیان  با  نصوری  االسالم  حجت 
محوری ترین مکان در ترویج و تعمیق مهدویت 
است، گفت: ایجاد و تقویت انگیزه فعالیت های 
هنری  فرهنگی  های  کانون  اعضای  در  مهدوی 
مساجد به سبک زندگی منتظرانه ختم می شود، 
یعنی همان چیزی که در گام دوم انقالب به آن 

نیاز داریم.

نقش  تشریح  در  نصوری«  »محمدرضا  االسالم  حجت 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در تبلیغ و ترویج 
مهدویت، اظهار کرد: بی تردید »مسجد«، محوری ترین 
مکان در تعمیق و تبلیغ جریان مهدویت است چراکه اساسًا 
مسجد در مباحث ترویجی، جایگاهی بنیادین و اصلی دارد نه 

آنکه صرفاً یکی از نهادهای اصلی در این باره باشد.
معاون تبلیغ و اطالع رسانی مرکز تخصصی مهدویت تصریح 
کرد: این محوریت مسجد، اصالت دارد چنان که در عصر 
ایشان هم  جهانی  در حکومت  و  مهدی)عج(  امام  ظهور 
مسجد اصالت دارد، چون ظهور حضرت )عج( از مسجدالحرام 
و اسکان و استقرار حکومت کریمه مهدوی در مسجد کوفه 
است؛ این ثابت می کند که مسجد باید در بحث خودسازی 
اجتماعی و حکومتی مرکز و محور باشد. وی تاکید کرد: از 
این رو، همانطور که مسجد در عصر ظهور نقشی اساسی 

و محوری دارد در دوران غیبت امام عصر)عج( هم باید این 
رویکرد توسط نائبان عام و نیز مردم ایجاد و حفظ شود که 
کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند در این زمینه 
نقش آفرین باشند. حجت االسالم نصوری با بیان اینکه علی 
رغم کارهای انجام شده هنوز جای کار برای نقش آفرینی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در تعمیق و ترویج 

مهدویت بسیار است، گفت: در دوران دفاع مقدس، مساجد 
محور اتحاد مردم و جبهه ها بودند که همین نقش مهم 
و راهبردی مسجد در مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
اجتماعی را نشان می دهد، لذا کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور می توانند با برنامه ریزی این ظرفیت را بالفعل 

و کاربردی کنند.

نشست علمی »غرب زدگی و نفوذ 
استعمار در ایران« برگزار می شود

بصیر،  بیدارگر  بزرگداشت  سالگرد  با  همزمان 
تاریخ نگار و پژوهنده معاصر ایران مرحوم حجت 
االسالم »علی ابوالحسنی« )منذر(، نشست علمی 
»غرب زدگی و نفوذ استعمار در ایران« به همت 
پژوهشکده تاریخ معاصر ایران و بنیاد فرهنگی 
شهدای اسالمی )سرچشمه( با سخنرانی موسی 
فقیه حقانی، محمد رجبی و حجت االسالم صادق 

ابوالحسنی برگزار می شود.

این مراسم  از ساعت 1۵ تا 18 روز سه شنبه، 1۴ اسفند در 
انقالب  شهدای  فرهنگی  مجموعه  همایش های  سالن 
اسالمی سرچشمه واقع در میدان بهارستان، نرسیده به چهار 
می  برگزار  پور  شهید صیرفی  کوچه  انتهای  سرچشمه،  راه 
شود و حضور محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و عموم 
فرهیختگان در این نشست بالمانع است. گفتنی است، علی 
ابوالحسنی، معروف به ُمنِذر )133۴-13۹0(، روحانی تاریخ نگار 
معاصر ایران بود. مجموعه هفت جلدی »مشروطیت و شیخ 
فضل اهلل نوری«، از جمله کتاب های ماندگار او به شمار می رود.

معاون تبلیغ و اطالع رسانی مرکز تخصصی مهدویت تشریح کرد؛  

نقش کانون های مساجد در تعمیق و ترویج 
مهدویت و درک انتظار

همکاری پژوهشگاه های حوزه و 
دانشگاه و علوم و فرهنگ اسالمی 

برای توانمندسازی علوم انسانی

جلسه مشترک روسای پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی و پژوهشگاه حوزه دانشگاه برگزار شد.

بنابر این گزارش، در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین 
»حکیمیان« ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به حجت االسالم 
والمسلمین »لک زایی« رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
و هیأت همراه اظهار کرد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگرفته از 
تفکرات امام راحل و مقام معظم رهبری است. رییس پژوهشگاه 
سه  از  متشکل  پژوهشگاه  این  کرد:  تصریح  دانشگاه  و  حوزه 
میان، گروه خانواده  این  در  است که  دوازده گروه  با  پژوهشکده 
جهت درمان گری مشکالت خانواده ایجاد شده است. این پژوهشگاه 
تاکنون ۴۷0 عنوان کتاب چاپ کرده که برخی از این آثار به عنوان 
کتاب  سال در جشنواره های مختلف انتخاب شده اند. هم چنین دارای 
پنج مجله علمیـ  پژوهشی و یک مجله تخصصی است و تاکنون 
بیش از بیست دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری برگزار کرده 
است. وی با بیان اینکه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آمادگی تعامل 
با تمام پژوهشگاه ها و انعقاد تفاهم نامه را دارد، ابراز کرد: تفاهم نامه  
منعقده شده بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی در هشت ماده امضا شده که الزم است موارد 

آن اجرایی شود، خصوصاً مباحث مربوط به پژوهش و بین الملل.

سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد جنوب کرمان، گفت:  به منظور 
ترویج فعالیت قرآنی در جنوب کرمان، تاکنون ۳۵ خانه نور با محوریت 

آموزش قرآن کریم راه اندازی شده است.

»مجید خوبی زاده« سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد جنوب کرمان، ضمن گرامیداشت 
فرارسیدن )18 اسفند( سالروز تأسیس کانون های مساجد کشور، با بیان این مطلب که  یکی 
از برنامه های مهم کانون های مساجد توجه به ترویج فعالیت های قرآنی است، گفت: برنامه 
ریزی های دبیرخانه کانون های مساجد جنوب کرمان در حوزه فعالیت های قرآنی شامل 
سه حوزه است و اولین حوزه این نوع فعالیت ها در کانون های مساجد ، ترویج تالوت نور 
در مساجد، تکایا، حسینیه ها و نماز خانه ها است که در این خصوص الحمدهلل اقدام خوبی 

صورت گرفته است.
خوبی زاده، با اشاره به این مطلب که به منظور ترویج و اجرای بهتر طرح تالوت نور الزم 
است قرآن تهیه و در اختیار مردم قرار داده شود، اضافه کرد: برای ترویج و اجرای این طرح در 

جنوب کرمان با کمبود قرآن کریم مواجه هستیم و رفع این مشکل توجه و همکاری نهادهای 
متولی را می طلبد.

۳5خانه  نور در جنوب کرمان راه اندازی شد

http://shabestan.ir/detail/News/770515
http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/770222
http://shabestan.ir/detail/News/770558
http://shabestan.ir/detail/News/770511
http://shabestan.ir/detail/News/770384
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در آستانه روز درختکاری، ضمن دعوت از شهروندان برای کاشت نهال و توسعه فضای سبز در این هفته گفت: توزیع عادالنه 
فضای سبز در محالت یک ضرورت است و همه شهروندان حق برخورداری از فضاهای سبز استاندارد و مناسب شهری را دارند.

»کیومرث کالنتری« با اشاره به اینکه فضای سبز عالوه بر اینکه به زیبایی شهرها می افزاید باعث کاهش آالینده های محیط زیستی شده و فضای نشاط و شادابی ایجاد می کند، افزود: بر اساس 
قانون هوای پاک سرانه فضای سبز باید به حداقل 1۵ متر مربع برای هر شهروند برسد و در این خصوص در خیلی از شهرهای اقماری تهران سرانه فضای سبز کمتر از استاندارد کشوری می باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه درخت یک موجود زنده است و در تولید اکسیژن و کیفیت هوا تاثیرگذار است ، اظهار داشت: با توجه به کمبود آب و استفاده بهینه از 

منابع آبی موجود باید درختان کم آب بر و سازگار با محیط کاشته شوند و از توسعه  و کاشت گیاهان و درختان آب بر نیز خودداری شود.

نمــای نزدیــک

کشف بیش از ۱۹ تن انواع مواد 
مخدر و روان گردان در کشور

اصالنی از کشف بیش از ۱۹ تن انواع مواد مخدر و 
روان گردان در کشور در هفت روز گذشته خبر 

داد.

»ناصر اصالنی« گفت: مجموع کشفیات هفته مزبور، 1۹01۴ 
کیلوگرم می باشد که نسبت به هفته گذشته که 1۲۵0۷ 

کیلوگرم بوده 3۴ درصد افزایش را نشان می دهد.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بیان داشت: بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک 
به میزان 1۴۹۴۷ کیلوگرم بوده است که ۷۹ درصد مجموع 
کشفیات را شامل مي شود. این مقام مسئول ادامه داد: همچنین 
از این میزان، ۲۶۹۴ کیلوگرم حشیش، ۲۴۲ کیلوگرم هرویین، 
۶۴ کیلوگرم شیشه، 1۷ کیلوگرم مرفین، ۴۵۲۵ عدد قرص 
روان گردان و 10۴8 کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده 
است. اصالنی با بیان اینکه این میزان از کشفیات طي ۹10 
فقره عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد 
مخدر در این دوره ۲0.8۹ کیلوگرم به ازاي هر عملیات بوده 
است. وی اظهار داشت: در هفته اخیر مجموعاً ۴۶۴8 متهم در 
ارتباط با جرائم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح های جمع آوری 
و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده اند 
و  مخدر  مواد  قاچاق  اتهام  به  نفر   1۵۹ تعداد  این  از  که 
روان گردان، 1۷۲0 نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد و ۲31۵ 
نفر معتاد متجاهر دستگیر شده اند، همچنین ۴۵۴ نفر طی سایر 

عملیات های مرتبط با موضوع مواد مخدر دستگیر شده اند.

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

سرانه فضای سبز باید به حداقل ۱5 متر مربع برسد

امامی امین از ذخیره سازی ۸ هزار تن سیب و پرتغال برای شب عید امسال 
خبر داد و گفت: این دو محصول از ۲۵ اسفند به بعد در بازار توزیع خواهد 

شد.

»محمد امامی امین«د با بیان اینکه سیب و پرتغال ذخیره شده برای عید امسال از باغستان 
های مازندران است گفت:اینکه گفته می شود سیب و پرتغال ذخیره شده برای عید امسال 
از محصوالت صادراتی است، شایئه بوده و صحت ندارد، چون به میزان کافی در بازار وجود 

دارد و از ۲۵ اسفند در بازار توزیع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه برای شب عید امسال 8 
هزارتن سیب و پرتغال جهت تنظیم بازار استان تهران ذخیره سازی شده است بیان کرد: 
این در حالی است که ما هم امسال و هم سال های گذشته صادرات داشتیم، ذخیره 
سازی  سیب و پرتغال هم زمانی صورت می گیرد که این دو محصول به وفور در بازار 
یافت می شود)قیمتش هم پایین است( ما هم در ایام پایانی سال و افزایش قیمت ها 
جهت تنظیم بازار، سیب و پرتغال ذخیره شده را با نرخ مصوب به بازار عرضه خواهیم 
 کرد تا امسال، میوه ها با قیمت کمتری عرضه شود و شهروندان در این خصوص مشکلی 

نداشته باشند.

امامی امین در خصوص عدم استقبال تولید کنندگان از نمایشگاه های بهاره اظهار کرد: 
این مطلب هم صحت ندارد، اتفاقا تولید کنندگان استقبال خوبی از نمایشگاه های بهاره 
امسال داشتند، دلیل اینکه نمایشگا ه های بهاره از ۵ به 3 تقلیل یافتند این بود که ما هم 
می خواستیم فروش فوق العاده ای را که در همه جای دنیا وجود دارد را در میان اصناف و 
جامعه فرهنگ سازی  و نهادینه کنیم و هم به خواسته مردم  برای برگزاری نمایشگا های 

بهاره را که یک مطالبه قدیمی بود را پاسخگو باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اظهار کرد؛ 

توزیع پرتقال و سیب شب عید از ۲۵ اسفند ماه

برپایی بازارچه تولیدات مددجویان 
کمیته امداد در بوشهر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر 
تولیدات مددجویان و  بازارچه  نمایشگاه و  گفت: 
زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی )ره( 
بوشهر در پارکینگ قدیم اتوبوسرانی منطقه ۱ خیابان 

شهدا شهر بوشهر افتتاح شد.

احمد لطفی، عضو شورای فرهنگ عمومی و مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر اظهار کرد: نمایشگاه و 
بازارچه تولیدات مددجویان و زنان سرپرست خانوار کمیته امداد 
امام خمینی )ره( بوشهر در پارکینگ قدیم اتوبوسرانی منطقه 1 
خیابان شهدا شهر بوشهر افتتاح شد. مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان بوشهر در ادامه افزود:این نمایشگاه همزمان 
با سالروز تاسیس کمیته امام حضرت امام و هفته احسان و 
نیکوکاری و با هدف توانمندسازی و خوداتکایی خانواده ها در 

زمینه اشتغال برگزار شده است.

به  ملزم  را  شهرداری  تهران  شهر  شورای  اعضای 
محاسبه خسارت تاخیر در تکمیل پروژه های نیمه 

تمام کردند.

مورد   ۲۹ تبصره   ۹8 بودجه  الیحه  بررسی  ادامه  در 
بررسی قرار گرفت که در قالب آن شهرداری تهران 
موظف شده است تا معافیت ها، تخفیفات و بخشودگی 

های قانونی ناشی از اجرای مصوبات شورای شهر تهران 
را به صورت جمعی - خرجی در حساب های خود ثبت 

کنند.
»مجید فراهانی« در جریان بررسی این تبصره پیشنهاد 
داد خسارت ایجاد شده از محل پروژه های نیمه تمام را 
که در محاسبات لحاظ نمی شود، بندی به این تبصره 
اضافه کنیم و شهرداری را ملزم کنیم تا عدم نفع تاخیر 
پروژه ها را نیز محاسبه کند و به صورت ساالنه خسارت 

های پروژه های نیمه تمام را اندازه گیری کند.

شهرداری تهران ملزم به محاسبه خسارت تاخیر پروژه های نیمه تمام شد

مهدیان از واگذاری ۲۶ هزار واحد مسکونی به 
مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد.

»عزیزاهلل مهدیان« در مراسم افتتاح و تحویل ۲۵00 منزل 
مسکونی به خانواده های کمیته امداد مناطق زلزله زده 
کرمانشاه گفت: بخش بازسازی امری است که سال ها 
درگیر آن هستیم. یکی از بزرگترین حوادث در سال های 

اخیر زلزله کرمانشاه بود که حجم زیادی از خسارت را وارد 
کرد. 

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور افزود: 
بیش از 110 واحد مسکونی دچار خسارت شدند که ۴0 هزار 
نیاز به ساخت و ۶0 هزار تعمیراتی بود. دولت در اولین دوره 
بود که اعتبارات الزم را برای بازسازی ابالغ کرد و هفته اول 

منابع تامین شد.
وی با اشاره به حضور پررنگ مردم در کمک به مناطق 
زلزله زده گفت: یکی از دالیل موفقیت در بازسازی مردم 

بودند. تاکنون بیش از ۶1 هزار واحد تعمیر شده است. برخی 
از واحدها هم که فرسوده بودند، آنها نیز تخریب و دوباره 

ساخته شدند.
مهدیان تصریح کرد: تاکنون ۲۶ هزار واحد به مردم واگذار 
شده است. کار ساخت در روستاها تقریبا تکمیل و در شهرها 
نیمه تمام است. در شهرها به دلیل اینکه واحدهای چند 
طبقه می خواهند با تاخیر روبرو شده ایم که در نیمه اول 
سال آینده تکمیل می شود اما در روستاها تا پایان سال تمام 

واحدها تکمیل و اهدا خواهد شد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور؛ 

تحویل 2۶ هزار واحد مسکونی به مردم مناطق زلزله زده
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با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقالب نباید در حد شعار بماند، گفت: همه ما به عنوان سربازان فرهنگی انقالب وظیفه داریم محتوای 
بیانیه را لمس کنیم و تا خود به درستی خوانش نکنیم، نمی توانیم به جامعه مخاطب خود القا کنیم.

حجت االسالم »رحمت اهلل اروجی« در دیدار کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسالمی استان اصفهان با تشریح بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری گفت: رهبر حکیم انقالب 
اسالمی در این بیانیه طرحی با افق چهل ساله را برای ما ترسیم و در هفت مورد اولویت بندی کرده اند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه رهبر انقالب در این بیانیه به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اسالمی بزرگ ارائه کرده اند اند،گفت:  بیانیه گام دوم انقالب برگرفته از آیات و روایات اهل بیت)ع( است و به همین دلیل خوانش این بیانیه برای همه کم صواب نیست.

حجت االسالم اروجی در ادامه تصریح کرد:همه ما به عنوان سربازان فرهنگی انقالب وظیفه داریم محتوای بیانیه گام دوم را لمس کنیم و تا خود به درستی خوانش و لمس نکنیم نمی توانیم آن را 
به جامعه مخاطب خود القا و تبیین کنیم.

پرهیز از رفتار شعارگونه در قبال بیانیه گام دوم انقالب

زیبایی  اینکه  بیان  با  اشجری  االسالم  حجت 
صفوف نماز با حضور جوانان در مساجد مهیا 
می شود گفت: حمایت از کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد زمینه ارتقاء فرهنگی نوجوانان و 

جوانان را فراهم می  کند.

حجت االسالم »مجتبی اشجری«، با اشاره به فرا رسیدن 
سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد و تاکید 
بر توجه به ظرفیت های باالی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد بیان کرد: مساجد از دیرباز تاکنون پایگاه فعالیت های 

عبادی، سیاسی و اجتماعی بوده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن با بیان اینکه 
مساجد کانون دائمی حضور مردم در زمان های مختلف جهت 
رفع مشکالت و گرفتاری ها بود گفت: عالوه بر اینکه مسجد 
پیوند معنوی با پروردگار است، محلی برای افزایش آگاهی، 
بصیرت و مکانی جهت نزدیک شدن دل ها به یکدیگر شمرده 

می شود.  

اشجری ادامه داد: مسجد محل بصیرت افزایی با موضوعات 
اجتماعی با توجه به وضعیت زمان و همچنین محلی برای 
تربیت، پرورش و صیقل دادن روح و جان از صدر اسالم تا 

کنون محسوب می شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن با تاکید بر 
اینکه علما سنگربان حریم دین و معنویت شمرده می شوند 
تصریح کرد: رفع فقر، گرفتاری و نیز بخش قابل توجهی از 

مشکالت مردم بایستی در مساجد انجام شود.

 عضویت 2۰۰ نوجوان و جوان
 در کانون فرهنگی و هنری شهدای 

زوارم

مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای زوارم شیروان 
از عضویت بیش از ۲۰۰ نوجوان و جوان در این کانون 
و مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری خبر داد.

علی نوروزیان، مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای زوارم 
مسجد صاحب الزمان)عج( روستای زوارم از توابع شهرستان 
شیروان با بیان اینکه این کانون در تابستان سال ۹۷ تاسیس 
شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲00 نفر از جوانان و 

مردم روستا عضو این کانون شده اند.
وی با اشاره به اینکه از زمان تاسیس برنامه های مختلفی از 
سوی کانون در مسجد  روستا صورت گرفته است، افزود: مراسم 
قرائت قرآن هر شب طی ساعت خاصی با حضور اعضاء انجام 
می گیرد. نوروزیان اظهارداشت: برگزاری برنامه های فرهنگی 
ویژه ایام اهلل دهه فجر و مراسم عزاداری ایام دهه فاطمیه از 

دیگر برنامه هاست.

 منابع طبیعی
 تنها ۴۴5 هزار کیلومتر مربع از 
مساحت البرز را در اختیار دارد

شهبازی سهم منابع طبیعی را از مساحت استان البرز ۴۴۵ هزار 
کیلومتر خواند و گفت: مقابله با تغییر کاربری غیراصولی در 

البرز با جدیت ادامه دارد.

»عزیزاهلل شهبازی« طی نشست با کارشناسان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان جهاد کشاورزی البرز که 
صبح دیروز )13 اسفند( به مناسبت هفته منابع طبیعی در حوزه 
استاندار برگزار شد، گفت: تقاضا برای تغییر کاربری اراضی در البرز 
بسیار است با این وصف موافق تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
و منابع طبیعی نیستیم. استاندار البرز با بیان این مطلب که 
بهره  خوبی  به   خود  حوزه  اراضی  از  همواره  کشاورزی  جهاد 
 برداری و حفاظت می کند، افزود: کارگروه های زیربنایی با هدف 
تغییر کاربری در قالب تبصره یک ماده یک و ماده 3۲ با هدف 

تغییرکاربری هاغیراصولی برگزار شده است.

تا  نیشکر  تن  میلیون   ۵.۵ تولید  از  شمیلی، 
 ۵۰۰ حدود  گفت:  و  داد  خبر  سال ۹۸  اوایل 
هزار تن انواع محصوالت کشاورزی از جمله 
چوب، آبزی پروری و گیاهان زراعی شورزی با 
استفاده از زهآب نیشکر در کانون های ریزگرد 
تولید و زمینه اشتغال ۶ هزار نفر فراهم می 

شود.

»محمود شمیلی«، در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
در غرفه استانداری خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای ۴0 
ساله انقالب برگزار شد، اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی خوزستان، به عنوان بزرگترین هلدینگ صنعتی و 
کشاورزی ایران، حدود ۴0 درصد شکر مورد نیاز کشور را تولید 
می کنند. وی با بیان اینکه حدود 18 هزار و 8۵0 نفر به طور 

مستقیم در این مجموعه مشغول هستند، افزود: بالغ بر 30 هزار 
نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت اشتغال دارند 
که با احتساب خانواده های آنان بیش از 100 هزار نفر از این 
مجموعه ارتزاق می کنند. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی خوزستان، از تولید ۵.۵ میلیون تن نیشکر تا اوایل 
سال ۹8 خبر داد و اضافه کرد: از این مقدار بیش از ۶00 هزار 

تن شکر سفید تولید و روانه بازار می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خوزستان خبر داد؛ 

تولید 5.5 میلیون تن نیشکر تا اوایل سال ۹۸

صلواتیان گفت: پیش بینی می شود بیش از ۱۴ 
هزار نفر در ۱۰۰ مسجد استان همدان معتکف 

شوند.

مهدی صلواتیان گفت: انجام اعتکاف به روزهای خاصی از 
سال مقید نیست و هر زمانی می توان آن را به جا آورد اما در 
منابع دینی ثواب خاصی برای معتکف شدن در 13 تا 1۵ رجب 

ذکر شده است.
مسئول ستاد مردمی اعتکاف استان همدان افزود: اعتکاف 
نقش ارزنده  ای در تربیت انسان به ویژه نسل جوان دارد زیرا 
خودسازی درونی برای فرد معتکف بهترین و ارزشمندترین 

ثمره این فریضه حسنه است.
وی افزود: ثبت نام به مدت 3 روز، از ۲3 اسفندماه آغاز و تا ۲۵ 
همین ماه ادامه به صورت حضوری دو نوبت صبح و بعدازظهر 
در مساجد جامع استان انجام خواهد شد که پیش بینی می شود 

بیش از 1۴ هزار  نفر  در 100 مسجد استان معتکف شوند.

 

۱۰۰ مسجد در همدان میزبان ۱۴ هزار معتکف می شوند

http://shabestan.ir/detail/News/770585
http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/770581
http://shabestan.ir/detail/News/767669
http://shabestan.ir/detail/News/770527
http://shabestan.ir/detail/News/770455
http://shabestan.ir/detail/News/770247


خبرگزاری

امام موسی کاظم )ع(: هر که برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از 
آن باز دارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است.

 .  189 ــماره  ــتان. ش ــی شبس ــریه الکترونیک نش
1397 14 اســفند مــاه  ســه شــنبه 
www.shabestan.ir

8

حافظی، از افزایش شمار گروه های شهید رهنمون استان سمنان به ۳۰ تیم 
خبردادو گفت: این اقدام در راستای خدمت رسانی بیشتر جامعه پزشکی به 

مناطق محروم انجام می شود.

»حمیدرضا حافظی« در نشست خبری ضمن بیان اینکه سال آینده شمار گروه های شهید رهنمون 

استان به 30 تیم افزایش خواهد یافت، گفت: این اقدام در راستای خدمت رسانی جامعه پزشکی به 
مناطق محروم انجام می شود تا بتوانند مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار دهند. رئیس بسیج 
جامعه پزشکی استان سمنان از بهره مندی 1۶ هزار نفر از خدمات جامعه پزشکی در استان سمنان 
در سالجاری خبردادوافزود: تشکیل و اعزام تیم های شهید دکتر رهنمون، اعزام تیم های یک روزه 
به مناطق محروم، اعزام تیم های تک  تخصصی و ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی از 

جمله مهم ترین برنامه های بسیج جامعه پزشکی استان در سال جاری محسوب می شود.

گروه های شهید رهنمون استان سمنان افزایش خواهد یافت

مسئوالن حساب ویژه ای روی کانون های مساجد باز کنند
حجت االسالم کالت پور، گفت: کانون های مساجد ظرفیت و پتانسیل خوبی دارند که می تواند در خدمت اهداف نظام به ویژه اهداف فرهنگی قرار بگیرد.

»حجت االسالم افشین کالت پور« در نشست انقالب به روایت هنر که در مسجد معتضدی کرمانشاه برگزار شد، گفت: مساجد باید جایگاه رفیع و اثرگذار خود را که سنگر و پیشرو هست، در 
جامعه بازیابند. سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، برگزاری نشست انقالب به روایت هنر را در راستای همین هدف دانست و افزود: کانون های مساجد ظرفیت 
و پتانسیل خوبی دارند که می تواند در خدمت اهداف نظام به ویژه اهداف فرهنگی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه کانون های مساجد در مرزی ترین روستاهای استان نیز فعال هستند، اظهار کرد: 

۵۵۲ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهری و روستایی استان کرمانشاه فعال هستند که از زهای استان در ازگله شروع شده و تا مرز بین کرمانشاه و همدان ادامه دارند.
حجت االسالم کالت پور، ابراز کرد: مسئوالن باید روی کانون های مساجد حساب ویژه ای باز کنند چرا که از تعداد باال و نیروهای خوب، متعهد و انقالبی برخوردارند.

مهندس با اشاره به عدم کنترل تب برفکی در فارس گفت: بصورت ناپیوسته 
در بعضی سالها هزینه تامین واکسن بر عهده دولت بوده است، اما امسال 
تنها هزینه دستمزد بر عهده بخش دولتی است که سبب افزایش تب برفکی 

می شود.

»دکتر یعقوب مهندس« دیروز )دوشنبه 13 اسفند( در هشتمین نشست منطقه ای نقشه 
راه اورآسیا غربی با هدف کنترل بیماری دامی تب برفکی با حضور رؤسای دامپزشکی 1۵ 
کشور در هتل چمران شیراز، گفت: هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اورآسیا غربی، 
دوشنبه 13 اسفند لغایت 1۵ اسفندماه ۹۷ با حضور روسای دامپزشکی 1۵ کشور همسایه 
ایران و نمایندگانی از اروپا با هدف کنترل بیماری دامی تب برفکی در شیراز برگزار می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان فارس افزود: بیماری تب برفکی مخصوص نشخوارکنندگان 
است و قادر است خسارات سنگینی به حوزه دام وارد کند که این نشست با هدف ارائه 

راهکارهای موثر در کنترل این بیماری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به میزبانی شیراز در این نشست در 10 سال، عنوان کرد::  ریاست دامپزشکی 
کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، ارمنستان،تاجیکستان، 
آذربایجان،گرجستان و ... در این نشست حضور دارند، همچنین نماینده کمیسیون مرتبط با 

کنترل تب برفکی در اتحادیه اروپا نیز در این نشست حضور دارد که همه این نمایندگان و 
مدیران دامپزشکی 1۵ کشور همسایه طی ۲ روز برگزاری این نشست به بحث و تبادل نظر 

درخصوص بیماری تب برفکی خواهند پرداخت.

مدیر کل دامپزشکی استان فارس بیان کرد: 

تب برفکی در فارس به طور کامل کنترل نشده است
تربت حیدریه بستر مناسبی 

برای توسعه اقتصادی، تجاری 
و اشتغال است

موقعیت  به  توجه  با  گفت: شهرستان  رستمی 
استراتژیکی که دارد و داشتن مزیت های منحصر 
به فرد در حوزه های مختلف از جمله معادن خاص 
خود، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی، تجاری 

و اشتغال است.

»علی رستمی« دیروز)13 اسفند( در جلسه ستاد فرماندهی 
اجزاء قدرت در  اینکه همه  به  اشاره  با  اقتصاد مقاومتی 
شهرستان با همدلی در کنار هم بوده تا بتوانند بستر یک کار 
جدی در جهت توسعه اقتصادی را انجام دهند افزود: نتیجه 
این همدلی و همکاری جذب حدود ۶ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری در ۴ سال اخیر درمنطقه بوده است.
فرماندار تربت حیدریه افزود: امیدواریم بتوانیم با این پشتوانه 
در گام اول مثلث توسعه اقتصادی و بر اساس این طرح 
جهت توسعه در شهر به گونه ای هدایت گردد تا در ۴ 
سال آینده شاهد بهره برداری از حجم سرمایه گذاری در 

منطقه باشیم.
رستمی گفت: ۲1 کار ویژه اصلی از زمان مطرح شدن 
طرح مثلث توسعه اقتصادی در تربت حیدریه پیاده سازی 
شده است و گفتمان عمومی شهر با برگزاری نشست های 
متعدد، آشنایی الزم را با طرح مثلث توسعه اقتصادی برای 

ارکان مختلف این توسعه فراهم آورده است.

سینما در استان یزد یک مسئله 
مهم و ضروری است

یزد  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
یزد  استان  در  سینما  تماشاگران  گفت:سرانه 
در  سینما  فناوری  و  مرکزمطالعات  بنابرآمار 

وضعیت مناسبی قرار دارد.

مجید جوادیان زاده در دومین نشست شورای فرهنگی توسعه 
صنعت تصویر و سینما با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی 
تاکید کرد که مبحث سینما باید در استان یزد یک مسئله 
مهم و ضروری باشد.وی به اهمیت سینما بعنوان یک کاالی 
فرهنگی و ضروری به جشنواره های سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد طی یکسال گذشته اشاره 
کرد و گفت:در یک سال اخیر جشنواره های متنوع سینمایی 
همچون؛جشنواره رضوی،فیلم کودک،فیلم تهران،حقیقت 
و فجر در یزد برگزار شد که با استقبال شهروندان یزدی 

مواجه شد.
کانون   ۳۵۰ فعالیت  از  رمضانی  االسالم  حجت 

فرهنگی هنری مساجد در سطح استان خبر داد.

که  خبری  نشست  در  رمضانی«  »علی  االسالم  حجت 
به مناسبت بیست و ششمین سالروز تأسیس کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان برگزار شد، بیان کرد: حضرت 
علی )ع( در خصوص اهمیت مسجد فرموده اند نشستن در 
مسجد  برای من از نشستن در بهشت محبوب تر است زیرا 
بودن در بهشت مرا خشنود می سازد و بودن در مسجد، 

خداوند متعال را خشنود می سازد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
قزوین ادامه داد: اگر انسان ها به دنبال جلب رضایت خداوند 
متعال هستند، باید در مسجد حضور یابند و از این فضای 

معنوی بهره مند شوند.

انقالبی  اینکه مسجد محور تربیت نسل  با بیان  وی 
قلب  فرهنگی هنری  کانون های  کرد:  عنوان  است، 
تپنده مسجد هستند و ما می کوشیم در کانون ها، افراد 
نخبه را شناسایی کرده و افرادی متدین و انقالبی را 

تربیت کنیم.
حجت االسالم رمضانی افزود: یکی از اقداماتی که در 
اولویت فعالیت های ما قرار دارد، کاهش آسبیب های 
اجتماعی است و برای این منظور برای تقویت باورهای 
دینی مردم تالش می کنیم و مسجد بهترین مکان 

برای تقویت باورهای دینی است.
و  احیا کرده  را  بکوشیم مساجد  باید  ما  تأکید کرد:  وی 
همانند صدر اسالم به مساجد بها دهیم، ما نباید مساجد 

را دولتی کنیم البته باید از حمایت دولتی بهره مند شویم.

فعالیت ۳5۰ کانون فرهنگی هنری در قزوین

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