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کوچکی نژاد با اشاره به تاثیرگذاری کانون های 
مساجد در جامعه خواستار توسعه و تجهیز این 
کانون ها جهت جذب مردم به ویژه جوانان به 

مساجد شد.

»جبار کوچکی نژاد« در دیدار با »محمدعلی رضوانی نژاد« 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدیر 
مساجد گیالن ضمن بازدید از واحدهای مختلف این ستاد 
بر حمایت مادی و مهنوی از کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد استان تاکید کرد.
نرم  جنگ  به  اشاره  با  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
دشمن و لزوم گسترش قعالیت های فرهنگی و هنری 
در جامعه جهت مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن 
گفت: باید از ظرفیت کانون های مساجد در فعالیت های 
فرهنگی و هنری به منظور تقویت آموزه های دینی بهره 
برد. وی با اشاره به تاثیرگذاری کانون های مساجد خواستار 
تجهیز این کانون ها جهت جذب مردم به ویژه جوانان به 
مساجد شد و تاکید کرد: اثرگذاری بیشتر کانون ها نیازمند 
اختصاص اعتبار است تا با توسعه کانون های مساجد به 

مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بپردازیم.
در ادامه »محمدعلی رضوانی نژاد« با تشریح فعالیت های 
کانون های مساجد و اثرگذاری آن در جامعه از عضویت 

بالغ بر ۴۵ هزار نفر در سامانه ملی بچه های مسجد خبر 
داد و افزود: باید مساجد را تجهیز تا بتوانیم جوانان را 

جذب کنیم.
هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدیر 
کرد:  بیان  و  اشاره  اعتبارات  کمبود  به  گیالن  مساجد 
ترویج  راستای  در  خالصانه  مساجد  کانون های  مدیران 

فرهنگ اسالمی تالش کرده و نیازمند حمایت بیشتر 
هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح مساجد گردشگرپذیر خواستار 
تقویت  منظور  به  آن  از  مجلس  نمایندگان  حمایت 
گردشگری مذهبی در استان و ارائه خدمات فرهنگی به 

گردشگران شد.

امام جماعت مسجد داودقلی زنجان گفت: در راستای تکریم و حمایت از نیازمندان زنجانی، طرح »لبخند شقایق ها« به همت خیرین در مسجد داودقلی زنجان اجرا 
می شود.

»حجت االسالم علی اصغر والیتی« گفت: طرح »لبخند شقایق ها«، طرحی در راستای حمایت و تکریم نیازمندان است که به ابتکار مسجد داودقلی زنجان و با همراهی خیرین و خیراندیشان مومن 
این محله اجرا می شود. وی ادامه داد: خیرین این مسجد با تهیه بسته های غذایی، سبد کاال و پهن سفره های ساده افطاری، تهیه و توزیع غذای گرم در مناطق محروم از پیش شناسایی شده و 
حضور در مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و کمپ های ترک اعتیاد بهزیستی در این امر خطیر شرکت می کند. امام جماعت مسجد داودقلی زنجان ضمن تقدیر از همرانی مردم به 

جهت معرفی نیازمندان واقعی و حمایت های مادی و معنوی تصریح کرد: این فعالیت ها منوط به ماه مبارک رمضان نیست و در طول سال ادامه خواهد داشت.

طرح »لبخند شقایق ها« در مسجد داودقلی زنجان اجرا می شود

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: 

لزوم حمایت مادی و معنوی از کانون های مساجد
فراخوان ایده های فرهنگی و 
هنری ویژه کانون های مساجد 

تهران

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
تهران برای جذب طرح های فرهنگی هنری مساجد این 

استان فراخوان داد.

شرکت کنندگان در این فراخوان باید درباره یکی از موضوعات 
هنرهای نمایشی، آموزش و پژوهش، هنرهای تجسمی، 
فرهنگی،  تولیدات  فرهنگی،  کارآفرینی  مجازی،  فضای 
تشکیالت و شبکه سازی فرهنگی، خانواده و آسیب های 
اجتماعی  طرح های خود را ارسال کنند. شرکت کنندگان تا 
۳۱ مرداد ماه سال ۹۸ فرصت دارند، طرح ها و ایده هایشان را 
به دبیرخانه کانون های مساجد استان تهران ارسال کنند و  از 
طرح های برگزیده عالوه بر اهدای هدایای نفیس در مهرماه 
این  اساس  بر  به عمل می آید.  مالی  سال جاری، حمایت 
گزارش، طرح ها باید در کانال پیام رسان سروش به دبیرخانه 

کانون های مساجد استان تهران ارسال شود.

نمایــه

2با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

حجت االسالم ابطحی گفت: افطاری های ساده که جزو سنت های پسندیده ماه 
رمضان در مساجد است، می تواند در قالبی جدید در طول سال استمرار بیابد. 
راه اندازی پویش اطعام همه روزه نیازمندان در مساجد کارکردهای خانه های 

خدا را احیاء می کند.

حجت االسالم و المسلمین »سید محمد علی ابطحی« با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی 
برای تعمیق باورهای مردم نسبت به ارزش و اهمیت مساجد است، اظهار کرد: مساجد 
همیشه کانون فعالیت های روستاها و محالت بوده اند و ماه رمضان ظرفیت احیای این 

موضوع در سطحی گسترده است.
این استاد درس خارج فقه و اصول افزود: انقالب اسالمی منشا بروز تحوالت گسترده ای در 
مساجد شد که احیای بسیاری از کارکردهای فراموش شده این خانه های خدا که در دوران 
دفاع مقدس و در جریان کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و 
سیل، به وضوح مشاهده شد از جمله مصادیق آن است. وی تصریح کرد: افطاری های ساده 
که جزو سنت های پسندیده ماه رمضان در مساجد و خیابان های کشورمان است و تحسین 
مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت، می تواند در قالبی جدید در مساجد و در طول سال 

استمرار داشته باشد. ابطحی اضافه کرد: برخی از مساجد تهران در گذشته در طول  سال با 
پهن کردن سفره اطعام که معموال صبحانه یا شام بود، میزبان عموم مردم بودند، که این 
سنت به دالیل مختلف کم رنگ شده است، با وجود این افطاری های ساده می تواند زمینه 

ساز تداوم این سنت حسنه در مساجد شود.

یک استاد درس خارج فقه و اصول: 

افطاری های ساده مساجد در قالب پویش های اطعام نیازمندان ادامه بیابد
برپایی غرفه هاي آموزشی و 

قرآنی در مساجد منطقه ۳

»کاظم کمالي نسب«، از برپایی غرفه های آموزشی 
و قرآنی خبر داد و گفت: در این غرفه ها مفاهیم 
شهروندي از قبیل رعایت حقوق همسایگان روزه 
به  احترام  زندگي،  سالمندان محل  به  دار، کمک 
بزرگترها، نریختن زباله، بخشندگي و جوانمردي و 
مهرباني توسط یک نفر روحاني به کودکان آموزش 

داده  مي شود.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری منطقه۳، افزود: 
ایستگاه نقاشي، کاردستي، انیمیشن هاي آموزشي از دیگر غرفه 
هاي موجود در مساجد است که توسط شهرداري این منطقه در 
ماه مبارک رمضان در مساجد بقیه اهلل، هدایت، امام حسین)ع(، 
باب الحوائج ، امام علي)ع( و امامزاده اسماعیل)ع( زرگنده در 

حال برگزاري است.
بنابر گزارش روابط عمومي شهرداری منطقه ۳، وی به منظور 
همدردی کودکان با کودکان مناطق سیل زده،برنامه »هدیه 

مهرباني«  نیز در حاشیه غرفه هاي مذکور برپا مي شود.
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دولت با جدیت موضوع مسکن را در اولویت کاری خود قرار داده است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی در این بخش اهتمام ویژه ای برای 
رونق بازار مسکن دارد. 

بر این اساس 7 خرداد رییس مجلس شورای اسالمی دیداری با وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، مدیرعامل بانک مسکن، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی با محوریت بررسی وضعیت بازار مسکن داشت. بنابراین گزارش، در این نشست مقرر شد در مواردی که برای روستاها زمینه نیاز مسکن وجود دارد و شرایط اقتضا می کند به افراد تسهیالت 
بیشتری داده شود تا بتوانند مسکن تهیه کنند و یا بافت روستا توسعه یابد البته نیاز است بنیاد مسکن طرحی را سریع تر تدوین کند تا با افزایش جمعیت روستاها مشکل مسکن نداشته باشیم. همچنین 
برای شهرهای کوچک و متوسط اگر دولت در داخل شهرها زمینی دارد که بتواند در اختیار سازندگان قرار دهد با هدف اینکه زمین را از حالت بورس بازی خارج کند و قیمت مسکن را کاهش دهد. همچنین 
در نشست مقرر شد کمیسیون عمران مجموعه بحث های این نشست در مورد مسکن روستایی و شهری را پیگیری کند تا به نتیجه برسد. حاال در ادامه همکاری های مجلس با وزارت راه و شهرسازی 
برای رونق بازار مسکن عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفته است: »هم افزایی خوبی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن در بخش های 

مختلف تولید و اجاره شکل گرفته تا نسبت به نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال پاسخ داده شود.«
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همکاری کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن

برنامه ریزی برای ایجاد پول 
الکترونیک و کسب وکار دیجیتال

وزارت اقتصاد و امور دارایی کشورمان به عنوان 
نهادی که در راس امور اقتصادی قرار دارد در نظر دارد 
تا زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد و بر 
این اساس برای ۲ حوزه پول الکترونیک و کسب وکار 

دیجیتال برنامه ریزی هایی در دستور کار دارد.

استفاده از فناوری های نوین و روز در بخش های مختلف کشور 
زمینه پویایی و ارائه خدمات بهتر را فراهم می آورد از این رو وزارت 
اقتصاد و امور دارایی کشورمان به عنوان نهادی که در راس امور 
اقتصادی قرار دارد در نظر دارد تا زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال 
را فراهم آورد. در همین رابطه نیمه اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد 
در اولین جلسه شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات این 
وزارتخانه که با حضور اعضای این شورا برگزار شد، اعالم کرده 
بود: »شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت اقتصاد 
ارائه خدمات  باید برای  از متخصصین IT است که  مجمعی 
مطلوب و سریع و ارزان به مردم توسط سازمان های زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد تالش کنند.« »فرهاد دژپسند« با اشاره به ضرورت 
بسترسازی و ایجاد زیرساخت مناسب برای پیاده سازی اقتصاد 
هوشمند گفته بود: »سازمان های امور مالیاتی، گمرک، بورس، 
بانک ها و بیمه ها و خزانه داری کل کشور باید فرایند های کاری 
خود را بر مبنای تحول دیجیتال اصالح کنند. کار های خوبی در 
حوزه بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته، اما باید متناسب با 

شتاب پیشرفت فناوری در دنیا، تکمیل شود.«
وی اضافه کرده بود: »پیاده سازی اقتصاد هوشمند، بهره وری و 
کارایی را در اقتصاد افزایش داده و با توجه به هزینه اندک ارائه 
خدمات پس از بکارگیری فناوری های نوین، کاهش هزینه ها و 
قیمت ها اتفاق می افتد و از طرف دیگر با توسعه اقتصاد دیجیتال، 
امکان افزایش سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی فراهم می شود.« 
به تازگی نیز دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری 
اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم 
برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون های 
برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصا راهبری و پیگیری 
می کنم. اما چرا؟ حاصل سال ها تحصیل و تدریس و مدیریت 
در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید 
به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از 
ابرچالش ها و ابرمساله ها بگوییم، اما من ترجیح می دهم عالوه بر 
رسیدگی به مسائل و بحران ها و چالش، به ابرفرصت ها نیز بپردازم. 
بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است.  ما در 
ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم ترین 
تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد 
دیجیتال بیشتر به زیرساخت های مبتنی بر فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی تمرکز می کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که 
بازیگران )کنشگران(، فعالیت ها، تعامالت و معامالت خود را بر 

بستر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند.
اقتصاد  ثمردهی  و  بخشی  تکامل  نتیجه  هوشمند  اقتصاد 
دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه های اقتصاد دیجیتال، 

رفتارهوشمندانه از خود نشان می دهند.

ایران که مدتی است تحرکات دیپلماسی خود را در منطقه جدیت بخشیده حاال 
در میان کشورهای همسایه شمالی خود به دنبال گسترش روابط است.

تحرکات دیپلماسی ایران در ماه های گذشته در بخشی های متفاوت جدیت بیشتری به خود 
یافته و از امروز تحرکات دیپلماسی قسمت شمال منطقه از سوی ایران فاز جدیدی به خود 

گرفته است.
ایران در این رابطه به روابط خود با کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان و قرقیزستان ثبات بیشتری خواهد بخشید.
در همین رابطه، »سراج الدین مهرالدین«، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان دو روز 

گذشته وارد ایران شد و دیروز به دیدار و گفت و گو با مقامات ایرانی پرداخت.
او ابتدا در وزارت امور خارجه میهمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بود 
و سپس راهی نهاد ریاست جمهوری شد و به دیدار و گفت و گو با حسن روحانی ریئس 
جمهوری کشورمان پرداخت. از سویی دیگر نیز سخنگوی وزارت امور خارجه هفته گذشته در 
نشست خبری خود از آغاز سفرهای ظریف به کشورهای شمالی ایران در آینده ای نزدیک 
خبر داد. »سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همان طور که در جریان 
قرار دارید طی هفته  های اخیر شاهد سفرهای منطقه ای آقای ظریف به کشورهایی همچون 
عراق، پاکستان، چین، هند، ژاپن ، روسیه و ... بوده ایم. این تحرکات و رفت و آمدها طی هفته  
های آینده ادامه  خواهد داشت و سفرهایی نیز به کشورهای همسایگان شمالی مان در سطوح 

مختلف از جمله سطوح وزیر امور خارجه و یا حتی رییس جمهور خواهیم داشت.
این در حالی است که قرار است به زودی »حسن روحانی« رئیس جمهوری کشورمان نیز به 

ترکمنستان و قرقیزستان سفری داشته باشد.
در خصوص جزئیات این سفر هم موسوی در اولین نشست خبری خود افزود: همانطور که 
در ابتدای این جلسه اشاره کردم فاز جدیدی از تحرکات دیپلماتیک ایران آغاز شده که شامل 
کشورهای آسیاس مرکزی و قفقاز نیست هست. قرار است سرفصل هایی در سطح وزیران 
امور خارجه صورت بگیرد. آقای ظریف نیز به این مناطق سفر خواهند کرد. آقای روحانی نیز 
در آینده ای نزدیک به چند کشور منطقه سفر می کند. البته اطالعات تکمیلی در مورد این سفر 

از سوی نهاد ریاست جمهوری در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

آغاز تحرکات دیپلماسی ایران در شمال

پنجــره

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 3

آمار ساالنه فدراسیون جهانی بورس ها »WFE« در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد 
فرابورس ایران در رقابت با ۷۷ بورس اوراق بهادار دیگر رتبه نخست را 
از نظر ثبت بیشترین بازدهی شاخص کسب کرده است. فرابورس توانسته 
است با بازدهی ۸۱ درصدی شاخص کل برای یک دوره یک ساله منتهی به 
دسامبر ۲۰۱۸ جایگاه نخست را به لحاظ کسب باالترین بازدهی این نماگر در 

مقایسه با سایر بورس ها از آن خود کند.

بر اساس این گزارش، رتبه های دوم تا پنجم این رده بندی به ترتیب بعد از فرابورس به 
بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۶۸ درصدی، بورس های قطر و اوکراین هر کدام با افزایش 
۲۵ درصدی شاخص و بورس برزیل با بازدهی ۱۵ درصدی این نماگر اختصاص یافته 
است. عالوه بر این فرابورس از نظر ارزش معامالت بدهی در منطقه خاورمیانه، پس از 
بورس استانبول در جایگاه دوم قرار گرفته است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکردی 
منتشرشده توسط فدراسیون بورس های اروپایی-آسیایی »Feas«، فرابورس در سال ۲۰۱7 
باالترین حاشیه سود را در گروه بورس های با سایز متوسط این فدراسیون کسب کرده است. 
همچنین فرابورس از نظر سرانه سود به ازای پرسنل با رقم ۶۱ هزار و ۵77 یورو، جایگاه 

نخست را در میان سایر بورس های عضو این فدراسیون به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش های مراکز معتبر جهانی و مراکز و نهادهای داخلی فرابورس توانسته است 
در سال ۲۰۱۸ رشد مناسبی را در عرصه جهانی و داخلی از آن خود کند. این نهاد رشد خود 

در سال جاری را ادامه داده است و بر اساس آمارهای اعالمی در اولین ماه سال جاری نیز 
روند رو به رشد خود را ادامه داد تا جایی که در یک ماهه فروردین ۲۳ هزار میلیارد ریال کاال 

در فرابورس معامله شد.
در ادامه این روند رو به رشد فرابورس در هفته ابتدایی اردیبهشت ماه سه درصد رشد را تجربه 
کرد و با نقل و انتقال پنج هزار و 7۶ میلیون ورقه به ارزش ۲۰ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال 
به پایان رسید. در هفته منتهی به ۶ اردیبهشت ماه در بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس به 
ترتیب ۴۸۹، یک هزار و ۸۸۹ و دو هزار و ۵۹۵ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۵۱۲، ۵ 

هزار و ۶۳۱ و ۶ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت.

بر اساس معامالت از ابتدای سال تاکنون رخ داد: 

بازدهی ۲۴ درصدی فرابورس
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یک استاد حوزه با بیان اینکه معنای تقدیر به درستی میان ما باز نشده است، گفت: برخالف آن چیزی که گاهی در اذهان عامیانه وجود دارد که سرنوشت انسان 
بسته شده و اصطالحا پیشانی نوشت است، چنین وضعیتی نیست.

حجت االسالم »مسعود عالی« طی سخنانی با بیان اینکه انسان می تواند سرنوشت و تقدیرش را تغییر دهد، اظهار کرد: بر خالف آن چیزی که گاهی در اذهان عامیانه وجود دارد که سرنوشت 
انسان بسته شده و اصطالحا پیشانی نوشت است، چنین وضعیتی نیست. معنای تقدیر به درستی میان ما باز نشده است. این استاد اخالق تصریح کرد: شکی نیست که تمامی انسان ها و 
موجودات، در دایره قضا و قدر الهی هستند. انسان در هر حالت و وضعیتی که باشد خداوند آن را برایش مقدر کرده است، از تقدیر و قضا و قدر خداوند نمی توان فرار کرد. وی با بیان اینکه تقدیر 
فقط یک وضعیت را در بر نمی گیرد بلکه تمام زندگی را پوشش می دهد، بیان کرد: حضرت امیر)ع( زیر دیوار نیمه خرابه نشسته بود و به سوی دیگری رفت، فردی گفت: آیا از تقدیر خدا فرار 
می کنی؟ حضرت امیر)ع( فرمودند: خیر دارم از تقدیری به تقدیری دیگر فرار می کنم: »َوال ُیمِکُن الفراُر ِمن ُحکوَمتِک«. حجت االسالم عالی ادامه داد: در هر صورتی قضا و قدر الهی برای 
انسان وجود دارد، نتیجه آنکه تقدیر مصداق ثابتی ندارد به این معنا که همین وضعیتی که اکنون داریم همین تقدیر است و اگر در این وضعیت نباشیم همچنان همان تقدیر است، پس نباید 

گفت تقدیر من فقط همین وضعیت موجود است.

www.shabestan.irخبرگزاری

بنابر تفاسیر قرآن برخی آیات کالم اهلل مجید با 
وجود مقدس امام عصر)عج( ارتباطی وثیق دارد. 

در ذیل یکی از این آیات مرور می شود:

خداوند در آیه ۶۵ سوره مبارکه »حج« می فرماید: »أَلَْم تََر أَنَّ 
َر لَُکْم َما ِفي اْلَْرِض َوالُْفلَْک تَْجِري ِفي الَْبْحِر بِأَْمِرِه  َ َسخَّ اهللَّ
َ بِالنَّاِس  َماَء أَْن تََقَع َعلَی اْلَْرِض إاِلَّ بِإِْذنِِه إِنَّ اهللَّ َوُیْمِسُک السَّ
لََرُءوٌف َرِحیٌم«.  )آیا ندیدی که خداوند، آنچه را در زمین است 
و نیز کشتی هایی که به امر او در دریا می روند را برای شما 
رام کرده است و آسمان را نگاه داشته تا جز به فرمان او به 
زمین نیفتد؟ همانا خداوند نسبت به مردم، رافت و رحمت دارد(.

نکته ها:
انسان، آن است که  برای  از تسخیر موجودات  ۱.مراد 
همه آنها در مسیر کام گیری و منافع بشر قرار داده شده 
اند، مثال خورشید مسخر ماست، یعنی از او بهره مند می 

شویم.
َر  َ َسخَّ ۲.تسخیر جهان هستی، با اراده خداست.) أَنَّ اهللَّ

لَُکْم(
۳.انسان شریف ترین مخلوق خداوند است و می تواند بر 

َر لَُکْم( زمین و پدیده های آن غالب شود.)َسخَّ
۴.سیر طبیعت، در مسیر اراده خداوند است.)تَْجِري ِفي 

الَْبْحِر بِأَْمِرهِ(

۵.قوانین طبیعی، مانع اراده الهی نیست.)إاِلَّ بِإِْذنِِه(
۶.وجود امام زمان)عج( عامل امنیت اهل زمین است. 
أَنّ  َکما  الرِض  لِهِل  أماٌن  »إنّي  فرمود:  ایشان  خود 
ماءِ«، من امان و مایه امنیت اهل  الُنُّجوَم أماٌن لِهِل الَسّ
زمینم؛ همان گونه که ستارگان امنیت بخش اهل آسمان 

هستند«.
7.امام سجاد)ع( فرمود: »نحن امان الهل کما ان النجوم 
َماَء أَْن  امان الهل السماء و نحن الذین بنا »َوُیْمِسُک السَّ
تََقَع َعلَی اْلَْرِض إاِلَّ بِإِْذنِِه« َو بَِنا ُیْمِسُک اَْلَْرَض أَْن تَِمیَد 

ْحَمَة َو تَْخُرُج بََرَکاُت  بِأَْهلَِها َو بَِنا ُیَنزُِّل اَلَْغْیَث َو بَِنا َیْنُشُر اَلرَّ
أَْهِل اَْلَْرِض َو لَْو اَل َما ِفي اَْلَْرِض ِمنَّا لََساَخْت بِأَْهلَِها. ؛ 
ما امان اهل زمین هستیم، همچنان که ستارگان امان 
اهل آسمان اند و ما کسانی هستیم که خداوند به واسطه 
ما آسمان را نگاه داشته تا بر زمین نیفتد، مگر به اذن او و 
به خاطر ما زمین را نگاه داشته است که اهلش را نلرزاند. 
به سبب ما باران را فرو فرستد و رحمت را منتشر کند و 
برکات زمین را خارج سازد و اگر ما بر روی زمین نبودیم، 

زمین اهلش را فرو می برد«.

امام زمان)عج(؛ امنیت بخش زمینیان

تقدیر به معنای ایستایی سرنوشت نیست

نوآوری در مداحی نباید موجب 
وهن ستایش گری شود

بازوبند با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری 
درباره حفظ رویکرد سنتی در مداحی ها، تاکید 
وهن  موجب  نباید  مداحی  در  نوآوری  کرد: 
ستایشگری شود، در واقع یک مداح حق ندارد به 
بهانه جذب گروه های بیشتری از مردم، مطالب 

خالف واقع یا توهین آمیز بیان کند.

»اکبر بازوند« با بیان اینکه سنت ستایشگری اهل بیت)ع( از 
دوران حیات ائمه اطهار)ع( آغاز شد و بسیار ریشه دار است، 
با  معصومین)ع(  حضرات  برخورد  نحوه  مطالعه  کرد:  اظهار 
شعرای  و  ستایشگری  جامعه  تواند  می  مداحان  و  شاعران 
آیینی را از افتادن در ورطه التقاط، خرافه و اغراق نجات دهد 
به طوری که هیچ گاه شاهد برخی اظهارنظرها یا طرح مطالب 
نادرست در مجال مذهبی نباشیم. دبیر جامعه مداحان غرب 
تهران افزود: زمانی که مذهب تشیع به ایران راه یافت و به 
دلیل حقانیتش مورد پذیرش ایرانیان قرار گرفت، سنت های آن 
از جمله عزاداری برای ائمه اطهار)ع( به ویژه در سوگ شهادت 
جانسوز حضرت سیدالشهدا)ع( در سراسر کشور فراگیر شد و از 
همان زمان مرثیه خوانی و ستایشگری در مدح اهل بیت)ع( 
رواج یافت، بنابراین سنت ستایشگری اهل بیت)ع( از قدیمی 

ترین سنت های فرهنگی جامعه ایرانی است.

دریچــه نور
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 یکی از الهامات غیبی خدا
  میل به زیارت به ویژه زیارت 

امام حسین)ع( است

یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اعراض از یاد 
خدا بدترین نوع غفلت است، گفت: مومنان حقیقی 
هرگز از یاد خدا رویگردان نیستند. مسئوالن بدون 
یکی  نمی شوند.  پیروز  اقتصادی  جنگ  در  خدا  یاد 
از الهامات قلبی میل به زیارت به ویژه زیارت امام 

حسین)ع(  است.

حجت االسالم والمسلمین »علیرضا پناهیان« در مراسمی که به 
مناسبت ماه مبارک رمضان در حسینیه آیت اهلل حق شناس برگزار 
شد، اظهار کرد: زندگی دنیوی بسیاری را نسبت به یاد خدا دچار 
فراموشی می کند. این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیاتی از 
قرآن کریم درباره فراموشی یاد خداوند، تصریح کرد:  کسانی که از 
یاد خداوند غفلت می کنند زندگی آنها در دنیا دچار سختی، بحران 
و نوعی به هم ریختگی شده و روز قیامت نابینا وارد محشر می 
شوند. وی با بیان اینکه نماز وسیله یاد خداوند است، تصریح کرد:  
کسانی که نماز را اقامه نمی کنند دچار غفلت از یاد خدا هستند، 
انسان نباید به صورت عمدی از یاد خداوند رویگردان باشد زیرا 

بدترین نوع غفلت، اعراض از یاد خداوند است.

تولیت حوزه علمیه مروی با بیان اینکه در میان موجودات، رابطه انسان 
با خداوند ویژه است، گفت: انسان به هر میزان که بندگی الهی را به جا 

آورد به همان میزان در صراط مستقیم قرار می گیرد.

آیت اهلل »محمدباقر تحریری« در مراسمی به مناسبت ماه مبارک رمضان که در حوزه علمیه 
مروی برگزار شد به تفسیر دعای ابوحمزه ثمالی پرداخت و اظهار کرد:  خداوند متعال امید به 
الطاف خود را در وجود انسان قرار داده است که باید آن را از طریق صراط مستقیم به دست 

آورد.
تولیت مدرسه علمیه مروی افزود: خداوند زمینه های درونی و بیرونی رسیدن انسان به صراط 
مستقیم و الطاف خود را فراهم کرده است، پیامبران و ائمه معصومین)ع( به صورت خاص و 
آیات الهی جهان هستی به صورت عام از عوامل بیرونی هدایت انسان به صراط مسقتیم و 

الطاف الهی هستند.
وی با بیان اینکه هر کمالی از کماالت موجودات بر کماالت الهی تکیه دارد، عنوان کرد:  
پیامبران و ائمه معصومین)ع( همواره انسان به توجه بر کماالت متکی بر کمال الهی هدایت 

می کردند که متوجه الطاف الهی شده و در صراط مستقیم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه انسان در صراط مستقیم به سوی خداوند حرکت می کند، ابراز کرد: این 

حرکت به صورت مکانی نیست بلکه توجه به غیب، آیات الهی و هدایت پیامبران و اولیاء الهی 
مبتنی بر دستورات خداوند است که باید به صورت عملی آن را به کار بسته و در این مسیر 
مجاهدت کند. آیت اهلل تحریری با بیان اینکه در بین همه موجودات رابطه انسان با خداوند به 
صورت ویژه است، گفت:  این رابطه خاص تنها مبتنی بر بندگی الهی است که می تواند انسان 

را به جایگاهی برساند که سایر موجودات مطیع و مسخر او شوند.

آیت اهلل تحریری: 

انسان به میزان عبودیت اش در صراط مستقیم قرار می گیرد
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یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه عدم شناخت خداوند سبب استرس و اضطراب انسان می شود، گفت: از مهمترین عوامل آرامش انسان شناخت امام زمان خود 
است، امام، قرآن ناطق و جانشین پیامبر)ص( است.

حجت االسالم والمسلمین »سید حسین مومنی« در مراسمی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در مهدیه تهران برگزار شد، اظهار کرد: سرچشمه بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی 
ناشی از نبود شناخت و معرفت نسبت به قرآن، سیره و سنت ائمه معصومین)ع(  است.

این استاد حوزه علمیه با استناد به روایتی از امام صادق)ع( بیان کرد: باالترین واجبات معرفت، شناخت و باور نسبت به خداوند، انبیاء الهی، قرآن و عمل به دستورات آنها است.
وی با اشاره به اثرات مثبت نماز بر زندگی انسان، تصریح کرد: امروزه اضطراب و نگرانی بسیاری از مردم ناشی از عدم توجه به نماز، قرآن و ائمه معصومین)ع( است.

استاد حوزه علمیه با استناد به روایتی از امیرمومنان امام علی)ع(، تاکید کرد: انس با قرآن کریم سبب می شود که انسان حتی در تنهایی هم دچار ترس و اضطراب نشود. افرادی نظیر 
شهید تندگویان و ابوترابی در سلول انفرادی یا زیر شکنجه به واسطه انس با قرآن آرامش داشتند.

شناخت امام زمان)ع( از مهمترین عوامل آرامش است

www.shabestan.ir خبرگزاری

پالرک با اشاره به ساخت صحن حضرت زینب)س( در فاز نخست توسعه 
عتبه حسینی)ع(، گفت: این فرصتی تکرارنشدنی برای محبان اهل بیت)ع( 
است که نذورات و کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در متبرک ترین خاک 

دنیا، صرفه ساخت حرم و تعظیم شعائر الهی کنند.

»حسن پالرک« در بازدید از طرح توسعه حرم مطهر امام حسین)ع(، اظهار کرد: صحن 
حضرت زینب)س( در حد فاصل خیمه گاه حسینی)ع(، تل زینبیه، قتلگاه و باب القبله قرار 

دارد که دقیقا نقطه اصلی کارزار کربال و شهادت یاران امام حسین)ع( است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: همین ویژگی خاص مکانی، فرصتی تکرار 
نشدنی برای تمامی دوستداران اهل بیت علیهم السالم است که نذورات و کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود را در متبرک ترین خاک دنیا، صرفه ساخت حرم و تعظیم شعائر 

الهی کنند.
وی با بیان اینکه برادران عراقی و حرم مطهر، زمین مورد نیاز پروژه را خریداری کردند، افزود: 
فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر حسینی مزین بنام صحن عقیله بنی هاشم حضرت 

زینب)س(، ۱۶۰هزارمترمربع زیربنا دارد که در ۴ طبقه درحال ساخت است.
وی با بیان اینکه اجرای اسکلت سازه صحن در دو طبقه زیرین و دو طبقه روی زمین در 
حال اتمام است، تصریح کرد: صحن حضرت زینب)س( شامل فضای زیارتی و غیرزیارتی 

بوده و از طریق ورودی های سرداب، باب الراس شریف و باب القبله به حرم کنونی متصل 
می شود. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه طی سال های گذشته تمرکز 
اصلی ستاد در اجرای طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین بنام صحن حضرت زهرا)س( 
بود، گفت: با توجه به مراحل پایانی پروژه نجف، از امروز تمرکز اصلی ستاد بر پیشرفت 
طرح توسعه حرم مطهر حسینی)ع( در کربال است لذا از تمامی خیرین و دوستداران اهل 

بیت دعوت می کنیم تا پشتیبان ما در اجرای این طرح باشند.

نخستین کنفرانس بین المللی 
»قرآن و سالمت اجتماعی« 

برگزار می شود

نخستین کنفرانس بین المللی »قرآن و سالمت اجتماعی« در 
محورهایی همچون پایش وضعیت سالمت اجتماعی در ایران و 
جهان و مبانی مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی برگزار می شود.

نخستین کنفرانس بین المللی »قرآن و سالمت اجتماعی« به همت 
دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( اصفهان برگزار می شود.

بنابر این گزارش، محورهاي این همایش به شرح ذیل است:
**۱. پایش وضعیت سالمت اجتماعی در ایران و جهان

۱. ۱ مؤلفه ها و شاخص های سالمت اجتماعی مانند عدالت 
اجتماعی، اخالق اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ۲. 

۱ وضعیت آسیب های اجتماعی
*بررسی مؤلفه ها و شاخص های سالمت اجتماعی در مقیاس ملی
*مقایسه تطبیقی وضعیت سالمت اجتماعی در ایران در مناطق 

مختلف قومی، زبانی و دینی
*مقایسه تطبیقی سالمت اجتماعی ایرانیان با سایر کشورهای 

توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای مشابه منطقه ای
**۲. مبانی مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی

۱. ۲ فلسفه و مفاهیم بنیادین سالمت اجتماعی از منظر قرآن کریم
۲. ۲ مؤلفه ها و شاخص های سالمت اجتماعی از منظر قرآن کریم

* عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های 
عدالت اجتماعی، ساحت های عدالت اجتماعی.

* اخالق اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های 
اخالق  های  آسیب  اجتماعی،  اخالق  فلسفه  اجتماعی،  اخالق 

اجتماعی.
* مشارکت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص ها 

مشارکت اجتماعی، ساحت های مشارکت اجتماعی.
* امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های 
امنیت اجتماعی، سیاست جنایی قرآن در قبال تهدیدهای امنیت 

اجتماعی.
*سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های 

سرمایه اجتماعی، کارکردهای سرمایه اجتماعی.
* رفاه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص ها رفاه 
اجتماعی، ساحت های رفاه اجتماعی. *مهارت های زندگی از منظر 
قرآن کریم: مهارت های ارتباط مؤثر، مهارت های ویژه مانند تصمیم 
گیری، تفکر انتقادی، حل مسأله، مواجهه با ناهنجاری ها، همدلی، ....

**۳. روش شناسی مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی
۱ .۳ روش فهم متون دینی در حوزه سالمت اجتماعی

۲. ۳ روش تحقیق در مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی: گراندد 
تئوی )داده بنیاد(، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، نشانه-
شناسی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان، ..... ۳ .۳ روش کاربردی سازی 

مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی
**۴. دستاوردها و رهیافت های مطالعات قرآنی سالمت اجتماعی

۱ .۴ راهبردهای ارتقاء سالمت اجتماعی از منظر قرآن کریم و علوم 
انسانی۲ .۴ راهبردهای کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن 

کریم ۳ .۴ سبک زندگی قرآنی و سالمت اجتماعی.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات: 

توسعه حرم امام حسین)ع(، اولویت ستاد بازسازی عتبات

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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دشتی نژاد با اشاره به اجرای برنامه های متنوع 
قرآنی در آستان عبدالعظیم حسنی)ع(، گفت: 
۳۰۰ هزار ساعت تدریس در رشته های مختلف 
از دو هزار محفل قرآنی،  برپایی بیش  قرآنی، 
تربیت ۲۵۴ حافظ قرآن و برگزاری مسابقات 

متنوع از مهمترین این برنامه ها است.

»مهدی دشتی نژاد« با اشاره به برنامه های قرآنی آستان 
از  الحسنی)ع(، اظهار کرد:  مقدس حضرت عبدالعظیم 
حضرت  مقدس  آستان  مدیریت  که  تاکنون   ۶۹ سال 

عبدالعظیم السحنی)ع( بر عهده آیت اهلل محمدی ری 
شهری است برنامه های متنوعی در رشته های حفظ، 
تالوت و مسابقات قرآنی توسط مرکز آموزش قرآن کریم 

آستان مورد توجه بوده است.
تربیت 254 حافظ قرآن

مدیر نمایشگاه های  آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( ادامه داد: در این سال ها ۳۰۰ هزار ساعت 
تدریس در رشته های قرآنی، 7۸۵۰ قرآن آموز تربیت 
و ۸۴۸۶ کالس با محوریت قرآن برگزار شده است و 
بیش از ۲۵۴ نفر حافظ کل قرآن کریم در مرکز تربیت 
شده اند، همچنین برای نخبگان قرآنی نیز ۸۰۰ جلسه 
قرآن برگزار و آموزش نماز به قرآن آموزان نونهال ارائه 
و تولید درس آموزش مجازی روخوانی قرآن کریم نیز 

انجام شده است.
برپایی 2065 محفل انس با قرآن کریم

دشتی نژاد با اشاره به تولید ۳۰ محصول قرآنی توسط 
حضرت  مقدس  آستان  کریم  قرآن  آموزش  مرکز 
عبدالعظیم الحسنی)ع( گفت: برپایی ۲۰۶۵ محفل انس با 
قرآن کریم و بیش از ۱۰۰ محفل با حضور قاریان مصری 
و برپایی ۱۲ دوره مسابقات قرآن کریم در رشته های 
حفظ و قرائت توسط آستان، اجرای طرح ندای ملکوت 
)اجرای زنده تالوت، اذان، تکبیر(، برگزاری مراسم های 
حفظ،  مسابقات  برگزاری  آموزان،  قرآن  ویژه  مذهبی 
قرائت و مفاهیم ویژه پرسنل و خانواده آنها از دیگر فعالیت 

های قرآنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 
در طول سال های گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: همه ساله همزمان با ماه مبارک رمضان 
جلسات ترتیل خوانی و ختم قرآن کریم در آستان مقدس 
 ۸۸ سال  از  و  برگزار  الحسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت 
تاکنون این جلسات به صورت زنده از شبکه های مختلف 
سیما پخش می شود. در سال ۸۸ این برنامه در میان 
برنامه های ترتیل خوانی شبکه های مختلف حایز رتبه  

اول و در سال ۹۲ حایز رتبه دوم شد.
آموزش  کنار  در  قرآنی  جلسات  اجرای  به  نژاد  دشتی 
کالسیک حفظ و قرائت قرآن کریم اشاره و بیان کرد: 
این جلسات آموزشی در رشته های تجوید، صوت و لحن، 
حفظ به صورت سنتی در مسجد جامع آستان در تمامی 
روزهای هفته با حضور استادان مجرب و بین المللی قرآن 

کریم برگزار می شود.
طرح ختم قرآن کریم

وی اجرای طرح ختم قرآن کریم را دیگر برنامه های 
قرآنی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( برشمرد و ابراز کرد: 
طرح ختم قرآن کریم در مناسبت های مختلف سال در 
راستای توسعه فرهنگ انس هرچه بیشتر با قرآن کریم 
اجرا می شود و در برخی از مناسبت های مختلف سال 
هم برنامه »قرآن بخوانید، عیدی بگیرید« توسط مرکز 
آموزش قرآن کریم اجرا می شود که  با استقبال باالی 

کودکان و نوجوانان روبرو است. 

برنامه های قرآنی آستان عبدالعظیم)ع(
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سردار مهمان دار ضمن تشریح طرح انتظامی ترافیکی ویژه برگزاری نماز عید سعید فطر از ممنوعیت تردد کلیه وسایل نقلیه و موتورسیکلت در اطراف مصلی 
امام خمینی )ره( خبر داد.

سردار »محمدرضا مهمان دار« دیروز شنبه یازدهم خرداد در حاشیه ممنوعیت ها و محدودیت های ترافیکی برگزاری نماز عید سعید فطر در جمع خبرنگاران گفت: کلیه همکاران ما از 
ساعت ۲۴ شب قبل از روز عید فطر در محدوده مصلی امام )ره( حضور یافتند و تا پایان مراسم در آنجا حضور دارند. رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به محدودیت تردد در روز 
عید سعید فطر تصریح کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت چهار صبح روز عید فطر در خیابان های میرعماد از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید علی اکبری از 
خیابان مطهری به سمت شمال تا خیابان بهشتی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا خیابان قائم مقام فراهانی و طول خیابان های هویزه و خرمشهر در حد فاصل 
صابونچی و خیابان شهید قنبرزاده ممنوع است. وی در ادامه افزود: همچنین از مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت از پل سید خندان، مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت در محدوده مصلی 

امام خمینی )ره( از تقاطع کردستان و همچنین خط ویژه در خیابان های شهید بهشتی و شهید مطهری تردد کلیه وسایل نقلیه ممنوع می باشد.

اعالم تمهیدات ترافیکی انتظامی پلیس به مناسبت نماز عید فطر

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد: 

توسعه عدالت آموزشی با محوریت مناطق محروم
حکیم زاده با اشاره به ادغام دفتر توسعه عدالت 
آموزشی با دفتر عشایری آموزش و پرورش گفت: 
با ادغام این دو دفتر توسعه عدالت آموزشی با 

محوریت مناطق محروم دنبال می شود.

»رضوان حکیم زاده« درباره ادغام پیش دبستانی گفت: 
پیش دبستانی با دفتر دبستانی ما فعالیت خود را ادامه می 

دهند و اسم جدید دفتر پیش دبستانی در دبستان است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: 
تغییر نام هیچ تاثیری بر عزم ما در حوزه پیش دبستانی 
نخواهد گذاشت و ما کلیه فعالیت هایی که در گذشته نیز 
انجام می دادیم دنبال خواهیم کرد و همواره جزو اولویت 

ها ما است.
وی تاکید کرد: پیش دبستانی در بحث موفقیت های 
دانش آموزان و برقراری عدالت آموزشی تاثیر خواهد 

گذاشت.
و   آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  داد:  ادامه  زاده  حکیم 
آموزشی عشایری هم ادغام شده است و بحث توسعه 

عدالت آموزشی را با محوریت مناطق محروم و مناطقی 
که نیازمند توجه خاص هستند دنبال می کنیم و این 
دفتر فعالیت های پراکنده را در یک جا متمرکز می کند. 
راهکار سند تحول  بنیادین  که بحث عدالت آموزشی را 
مورد توجه قرار می دهد، با تمرکز بیشتر و توان بیشتر 

دنبال می شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
توسعه عدالت آموزشی مفهموم خاصی است که حتی 
ممکن است در یک منطقه برخودار کودکانی وجود داشته 

باشند که نیاز به توجه بیشتر دارند.

اختصاص یک میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان برای خرید 

تجهیزات مناطق حاشیه نشین 
کهگیلویه و بویراحمد

نظری از تخصیص یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
برای خرید تجهیزات در مناطق حاشیه نشین استان 

کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

»سیدمحمد کاظم نظری« دیروز )۱۱ خرداد( در نشست ستاد 
ساماندهی آسیب های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به تاکید مقام معظم رهبری بر حل معضالت اجتماعی، اظهار 
داشت: رویکرد دولت پیگیری توصیه های مقام معظم رهبری 

در رفع مشکالت اجتماعی است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
کرد: دولت علی رغم همه فشارهای اقتصادی در این زمینه نه 
تنها کم نگذاشته، بلکه هرساله میزان این اعتبارات را نیز افزایش 
می دهد. وی با اشاره به اینکه هرکدام از دستگاه های اجرایی 
به صورت مجزا اعتباراتی در حوزه آسیب های اجتماعی دریافت 
می کنند، افزود: حوزه اجتماعی نیز در قالب عقد قرارداد با سمن 
ها و تخصیص اعتبار به این سازمان های مردم نهاد کارهای 
مهمی در راستای پیشگیری و مقابله با این آسیب ها انجام داده 
است. نظری با اشاره به اجرای ۵۰۰ برنامه از سوی دفتر امور 
اجتماعی و سمن ها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد گاهی فقط نیمه خالی لیوان را 
می بینند و مسائل را بدتر از آن چیزی که هست جلوه می دهند.

فخر گفت: پروژه مرکز فرهنگی و موزه بیرجند و طبس پروژه های ملی و 
استانی هستند که باید اعتبارات کشوری بگیرند.

»محمدرضا فخر« اظهار داشت: مرکز و موزه فرهنگی شهرستان بیرجند و موزه و مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس با موضوع شکست استکبار در صحرای طبس مجوز کشوری و جزء 

برنامه های ملی استانی مصوب شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: تعامالتی با مسکن 
و شهرسازی در بحث تملک زمین موزه بیرجند در سنوات گذشته انجام شده و ۱۸ هکتار از 

زمین موزه به عنوان فضای سبز تحویل شهرداری شده است.
وی گفت: در طرح پیش بینی شده قرار است که بحث فضای باز موزه به فضای سبزی 

تبدیل شود که در ادامه به تاالر ختم و اقالم موزه در آن نگهداری شود.
وی بیان کرد: در سال گذشته به دلیل شرایط اعتباری؛ موزه بیرجند پیشرفت چندانی نداشت، 
چرا که اعتبارات بسیار کم و در حد محدودی به استان واگذار شد ولی طی جلسه ای با 
استاندار، وی دستور پیگیری جدی مسئوالن را داشت که امیدواریم بتوانیم مشکالت اعتباری 

این موزه را حل کنیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرداری باید 
طرح اولیه فضای سبز موزه را ارائه دهد، گفت: برای طرح های بزرگی مانند موزه بیرجند و 
طبس نیاز به اعتبارات ملی داریم که مسئوالن مرکز، باید همکاری کرده تا این موزه ها به 

بهره برداری برسد.
به گفته فخر پروژه موزه بیرجند از سال ۱۳۸7 مطرح شده که از ابتدا تاکنون حدود 7۰۰ 
میلیون تومان در بخش تملک زمین و بخشی برای فنداسیون بخش اداری هزینه شده و 
در برنامه ای که پیش بینی شده؛ عملیات اجرایی این موزه باید در سال ۹۹ تمام شود؛ ولی 

مشکالت اعتباری گریبانگیر بسیاری از طرح های اعتباری کشور شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی مطرح کرد؛ 

باغ موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی چشم انتظار ردیف بودجه ای مستقل

مدیر کل تامین اجتماعی فارس 
استعفا کرد

نباتی، مدیر کل تامین اجتماعی فارس برای شرکت در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی از سمت خود کناره گیری 

کرد.

»عبدالکریم نباتی« که سابقه قریب به هفت سال مدیریت تامین 
اجتماعی فارس را در کارنامه مدیریتی خود دارد، با هدف شرکت 
در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی شهرستان شیراز 
از سمت خود استعفا داد. استعفای وی از سوی محمد حسن زدا، 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی پذیرفته شده است.
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سریال انتخاب شهردار گلپایگان ادامه دارد

نامه ای دیگر برای گلپایگان

www.shabestan.ir خبرگزاری

مرادی نور گفت: بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه قرآنی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در ماه مبارک رمضان در حال اجرا است.

»علی مرادی نور« گفت: بزرگترین درس ماه رمضان، خودسازی است و اّولین و مهم ترین قدِم خودسازی هم این است که انسان به خود و به اخالق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان افزود:  ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت آشنایی بیشتر با قرآن کریم است که جلسات بیشتری در مورد آیه های قرآنی و فضای 

قرآنی را در جامعه رواج داد.
وی با اشاره به اینکه برنامه های قرآنی برای این مجموعه از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: برگزاری ۲۰۰ عنوان برنامه قرآنی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در ماه مبارک 

رمضان  در حال انجام است.

 

برگزاری بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه قرآنی ماه مبارک رمضان در همدان

دومین منتخب شهرداری گلپایگان به دلیل مخالفت شهردار کرمانشاه 
و قبول مسئولیت معاون اداری و اقتصادی شهرداری کرمانشاه با نوشتن 

نامه ای انصراف خود را از این پست اعالم کرد.

»یحیی عیدی بیرانوند« به دلیل مخالفت »سعید طلوعی« نتوانست سکان شهرداری 
گلپایگان را به دست بگیرد و این شهرداری همچنان منتظر شهردار خود  است.

معاون اداری و اقتصادی شهرداری کرمانشاه در نامه ای به شورای شهر گلپایگان نوشت:
» بدین وسیله بر خود الزم دانستم از الطاف صادقانه و حسن اعتماد آن شورای محترم  تقدیر 
و تشکر نمایم. همانگونه که استحضار دارید اینجانب مدتی است درشهرداری کالن شهر 
کرمانشاه  تحت عنوان معاونت مالی و اقتصادی مشغول خدمت به شهروندان فهیم کرمانشاه 
می باشم و ازآنجایی که هدف خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی می باشد و 
در راستای این رسالت خطیر خادم مردم فرهیخته گلپایگان بودن موجب فخر و مباهات می 
باشد که مصداق کالم شریفه من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق از تالش و حسن نیت 
دوستان تشکر نموده و علیرغم میل باطنی با مخالفت شهردار محترم کالن شهر کرمانشاه 
جناب آقای دکتر طلوعی مواجه گردید. فلذا ضمن آرزوی توفیق برای شما  ازاعضای محترم 
 پوزش طلبیده و مراتب انصراف خود را ازتصدی و پذیرش سمت شهردار آن شهر اعالم 

می نمایم امید است که با بزرگواری خود مرا عفو کنید«
عیدی بیرانوند پس از موانع متعدد شورای شهر گلپایگان، در ۲۶ اردیبهشت ۹۸ به عنوان 
شهردار معرفی شد اما وی در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸ به سمت معاون اداری و اقتصادی 
شهرداری کرمانشاه انتخاب شده بود و با مخالفت شهردار کرمانشاه انصراف داد و حال 

شورای شهر گلپایگان، شهرداری دیگری معرفی کند.

»مسعود اسکندری« با اشاره به اینکه انتخاب شهردار انجام شده بود، شورای شهر گلپایگان 
مهلت سه ماه برای انتخاب دوباره شهردار یافته است، گفت: انتخاب شهردار گلپایگان ازمیان 
کاندید های جدید و بومی صورت می گیرد و شورا مشغول بررسی سوابق و برنامه های  
کاندیدهای جدید برای کسب این پست است و تا ۱۰ روز دیگر شهر گلپایگان، شهردار 

خواهد داشت.
به گزارش شبستان، شهر گلپایگان از ۳۰ بهمن به دلیل برکناری شهردار خود، با سرپرست 
اداره می شود، شورای شهر گلپایگان دو بار تاکنون از میان نامزدهای این پست، شهردار 
انتخاب کرده است و همزمان با این انتخاب، برای این منتخبان شهرداری گلپایگان، حکم 
فرمانداری بویین میاندشت و معاون اداری و اقتصادی شهرداری کرمانشاه صادر شده است 

ازاین رو هر دو منتخب از شهرداری گلپایگان انصراف دادند.

اعزام ۳۲۰۰ نفر از استان سمنان به 
مرقد امام خمینی )ره(

خالقیان، از اعزام سه هزار و ۲۰۰ نفر از مردم 
ویژه  مراسم  در  حضور  برای  سمنان  استان 

سالروز ارتحال امام )ره( در تهران خبرداد.

سرهنگ»علی خالقیان« در نشست خبری در راستای 
برگزاری مراسم سی امین سالروز ارتحال امام )ره(، با 
بیان اینکه اعزام این تعداد از پنج شهرستان غرب استان 
سمنان به تهران پس از نماز ظهر و عصر روز سه شنبه 
انجام خواهد شد گفت: به دلیل ماه مبارک رمضان از 
شهرستان های شرق استان سمنان امسال اعزام نداریم.

بنیانگذار  ارتحال  ستاد  اسکان  و  اعزام  کمیته  رییس 
جمهوری اسالمی استان سمنان با بیان اینکه با حضور 
خیل عظیم عاشقان و ارادتمندان امام خمینی )ره( قرار 
است برنامه ای در روز چهاردهم خرداد ماه با حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمی در تهران برگزار شود، تاکید کرد: 
در استان سمنان نیز برنامه ریزی برای اعزام زائران و 
عالقمندان به حضور در این مراسم صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد زائراستان سمنان توسط 
۸۰ دستگاه اتوبوس به تهران عزیمت می کنند گفت: 
یک هزار و ۲۰۰ نفر از شهرستان سمنان، یک هزار نفر از 
شهرستان گرمسار، ۶۰۰ نفر از شهرستان مهدیشهر و از 
هر یک از شهرستان های سرخه و آرادان نیز ۳۰۰ نفر به 

مرقد امام راحل )ره( اعزام می شوند.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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بلژیک میزبان آثار جشنواره ملی تندیس شیخ محمد خیابانی در تبریز نصب می شود
عکس زعفران تربت حیدریه شد

گلی از برپایی نمایشگاه عکس زعفران تربت حیدریه 
و زاوه در بلژیک خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۲ 
خرداد ماه تا ۸ مهر ماه در گالری  فضای باز شهر ) 

خیابانی ( به نمایش گذاشته می شود.

»سلیمان گلی« اظهارکرد: نمایشگاه عکس زعفران تربت 
حیدریه وزاوه به مدت دو ماه در بلژیک گشایش می یابد و 
 دراین نمایشگاه ۲۵ قطعه آثار منتخب از عکس های چهار 
دوره برگزاری جشنواره زعفران تربت حیدریه و زاوه به 

نمایش گذاشته می شود.
دبیر جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه افزود: 
 Lens op de” بین المللی برپایی جشنواره  در زمان 
با  ارتباطاتی که  به  توجه  با  بلژیک  Mens”در کشور 
حیدریه  تربت  زعفران  عکس  ملی  جشنواره  دبیرخانه 
وزاوه برقرار نمود توانستیم تعداد حدود ۲۵ اثر را همزمان 
با برگزاری جشنواره درشهر pelt بلژیک انجام دهیم که 

منتخبی از آثار این جشنواره می باشد.

و  برنامه ها  اساس  بر  گفت:  دانش فر  غالمرضا 
بیش  استان،  سوادآموزی  سال ۱۳۹۸  ابالغی  حجم 
و  سوادآموزی  دوره های  در  نفر   ۳۵۰ و  هزار  از ۶ 
برنامه های مکمل تحت پوشش سواد آموزی استان 

قرار می گیرند.

آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  فر،  دانش  غالمرضا 
جمع  در  خرداد(   ۱۱( شنبه  صبح  بوشهر  استان  پرورش  و 
خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال جاری تحصیلی تاکید 

زیادی بر حفظ و توسعه مرکز یادگیری محلی شده است، 
اظهار داشت: در حال حاضر در استان بوشهر دو مرکز یادگیری 
محلی در دشتستان و زندان مرکزی شهر بوشهر با روند رضایت 
بخشی در زمینه سوادآموزی در دوره های مختلف فعال هستند. 
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با 
اشاره به مهارت آموزی سواد آموزان در مراکز یادگیری محلی 
استان در کنار  یادگیری محلی  بیان کرد: در مراکز  استان، 
فعالیت ها برای باسوادی افراد، در راستای فراهم نمودن زمینه 
زندگی بهتر این افراد به آنان مهارت های مختلف هم آموزش 
داده می شود. دانش فر با بیان اینکه زمان ثبت نام دوره سواد 
آموزی از اول مرداد تا پایان دی ماه می باشد، اضافه کرد:  ثبت 

نام سوادآموزان در دوره های تحکیم و انتقال از اول شهریور تا 
پایان آبان ماه ۱۳۹۸ خواهد بود که این زمان تمدید نمی شود. 

بیش از ۶ هزار نفر در سال جاری تحت پوشش سواد آموزی قرار می گیرند

از نصب تندیس روحانی  تبریز  شهردار منطقه ۸ 
مبارز شیخ محمد خیابانی در ورودی منزل شخصی 

اش در تبریز خبر داد.

»رضا پاک نهاد« گفت: این تندیس در راستای معرفی هر 

چه بیشتر خانه شیخ محمد خیابانی در ضلع شمال شرقی 
میدان شهید بهشتی تبریز انجام می گیرد که با همکاری 

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز اجرایی می شود.
شهردار منطقه ۸ تبریز افزود: طی هماهنگی های انجام 
یافته، مقرر شده خانه شیخ محمد خیابانی طی سالجاری 
به موزه تبدیل شده و این تندیس به عنوان معرف مالک 

این خانه تاریخی در ورودی خانه از میدان شهید بهشتی 
نصب شود. وی یادآور شد: این اقدام با مدنظر قرار دادن 
مسجد کریمخان و خانه شیخ محمد خیابانی و همچنین 
ارتباط موضوعی این مسجد با زندگی و شخصیت این چهره 
ارزشمند انقالبی بر ارزشهای فرهنگی میدان شهید بهشتی 

می افزاید
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خبرگزاری

امام  حسین )ع(: آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از 
دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان مراسم جزءخوانی قرآن کریم در کربالی معلی برگزار می شود.

حال و هوای کربال در ماه مبارک رمضان
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