
خبرگزاری

1398 19 خــرداد مــاه  247 . یکشــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.ir

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
استقالل ملت و كشور، به تالش و 
زحمت كارگران بستگی دارد.

صفحه 6

در قالب طرح برخورد با مزاحمان خیابانی

۵۵۹ خودرو که دور دور 
می کردند توقیف شدند
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به عنوان شعار سال  را  اقتصادی  نیز موضوعی  امسال  مقام معظم رهبری 
انتخاب کردند تا اوال دغدغه خود را در این حوزه نشان دهند و ثانیا تذکری 

دوباره به مسئوالن برای لزوم کار مضاعف برای حل مشکالت مردم باشد.

کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان نهادی انقالبی، مردمی و مسجدی در این میان 
توانسته اند در حد وسع پاسخگوی مطالبات و دغدغه های مقام معظم رهبری باشند؛ در بررسی 
سطح و کیفیت این پاسخگویی با حجت االسالم  »سیدحسین مطهری یزدی«، تولیت مسجد 
خداداد )واقع در تهران، بزرگراه محالتی، خیابان شهید مخبر شمالی( گفت وگویی داشته ایم 

که مشروح آن در ادامه می آید:
مساجد در آموزه های ناب اسالمی مرکزی برای همه امور جامعه هستند و 
عملکرد آنها نباید به انجام فعالیت های عبادی و معنوی محدود شود، با این 

وصف، آیا مساجد در حوزه اقتصادی نیز می توانند کارکردی داشته باشند؟
خداوند در قرآن جایگاه برجسته برای مساجد قائل شده است و ائمه اطهار)ع( نیز مساجد را خانه 
های خدا معرفی کرده اند از این رو، این پایگاه ضمن اینکه مهم ترین کانون معنویت و عبودیت 
در جامعه است ولی نباید به این موضوع محدود شود، همچنان که امام خمینی)ره( مساجد را 
سنگر نامیدند. البته دشمنان به دنبال تضعیف جایگاه مساجد در کشور هستند به طوری که 
آن را به جایی برای اقامه نماز جماعت یا قرائت ادعیه و زیارات تبدیل کنند. با این مقدمه روشن 
می شود که چرا بزرگان دین این همه تاکید داشته اند مساجد باید چندبعدی باشند و برای همه 

گروه های مردم و سالیق مختلف طرح و برنامه داشته باشند.
با توجه به اهمیت بعد اقتصاد در حیات آدمیف مسجد در این حوزه چقدر 

می تواند نقش آفرین باشد؟
مساجد باید برای همه حوزه های زندگی آحاد مردم برنامه داشته باشند تا به این صورت اکثریت 
افراد یک جامعه را جذب کنند. بر این اساس نقش آفرینی مساجد در حوزه اقتصاد نیز روشن 
می شود. البته این موضوع به معنای تشکیل شرکت یا کارخانه ای عظیم از سوی این خانه 
های خدا نیست بلکه کمک به کارآفرینی و اشتغال زایی به ویژه برای افراد بی سرپرست یا 
بدسرپرست است. مسائل مالی همیشه حساسیت ابرانگیز بوده واست و کار در این حوزه باید 
با دقت، ظرافت و شفافیت انجام شود تا مبادا شبهات و سواالت اقتصادی سایر فعالیت های 

مساجد را تحت الشعاع قرار دهد.
آیا فعالیت مساجد در حوزه اقتصاد به همین موضوعی که اشاره کردید 

محدود می شود؟
به هیچ وجه؛ مساجد از گذشته تاکنون صاحب صندوق های قرض الحسنه و مراکز نیکوکاری 
هستند که به واسطه آن از سویی با ارائه تسهیالت به کارآفرینی در جامعه کمک می کنند و 
از سوی دیگر حامی نیازمندان هستند. یکی دیگر از کاکردهای مساجد در این حوزه، گفتمان 
سازی و جریان سازی است که دقیقا در همین جا اهمیت فعالیت نهادهای مسجدی مانند 
کانون  های فرهنگی هنری و بسیج روشن می شود. هرچقدر فرمایشات و مطالبات مقام معظم 
رهبری در این حوزه بیشتر برای مردم تبیین شود آنگاه همراهی آحاد مردم در راستای اجرایی 

شدن سخنان معظم له بیشتر خواهد بود.
کانون  های فرهنگی هنری به غیر از گفتمان سازی چه فعالیت های دیگری 
می توانند در حوزه افزایش کارایی اقتصادی مساجد و تحقق مطالبات مقام 

معظم رهبری داشته باشند؟
کانون  های فرهنگی هنری که به دنبال هشدارهای پیاپی مقام معظم رهبری مبنی بر تالش 
شبانه روزی دشمن برای تضعیف جبهه فرهنگی انقالب اسالمی تشکیل شدند، موفقیت های 
بسیاری در حوزه اقتصادی داشتند که از آن جمله می توان به کارآفرینی، برگزاری نشست های 
تبیینی و توجیهی و همراه کردن عموم مردم به ویژه اقشار تحصیل کرده در مسیر عملیاتی 
شدن راهبرد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. به عبارت دیگر، کانون  های فرهنگی هنری مساجد 
به واسطه خاستگاه انقالبی و مردمی و عضویت و فعالیت مستمر نسل جوان در آنها، فعالیت 

های گسترده ای در زمینه فرهنگ سازی در حوزه اقتصادی داشته اند.

مسجد جامع غدیر خم در ماه شوال با جلسات سخنرانی و برگزاری نشست  هایی همچون »خانواده و تربیت« و »بصیرت سیاسی« میزبان مردم می شود.

سخنرانی و نشست های دینی همزمان با ماه شوال در مسجد جامع غدیر خم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء به شرح زیر برگزار می شود:
نشست »خانواده و تربیت« با سخنرانی حجت االسالم دهنوی روز ۱۸ خرداد، بزرگداشت »تخریب قبور ائمه بقیع« با سخنرانی حجت االسالم تویسرکانی ۲۲ خرداد، بحث »مهدویت« با سخنرانی 
حجت االسالم حیدری کاشانی ۲۵ خرداد، نشست »بصیرت سیاسی« همراه با بزرگداشت شهدا با سخنرانی حمیدرضا مقدم فر ۲۵ خرداد، بزرگداشت سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران با 
سخنرانی مهدی چمران ۲۸ خرداد. بنا بر این گزارش، مسجد جامع غدیرخم که تا سال ۸٣ به نام مسجد جامع ضرابخانه نامیده مي شد در محله ضرابخانه واقع است. این مسجد در سال ۱٣۵٠ 
با زیربناي ۵٠٠ مترمربع ساخته شد و در اوایل سال ۱٣۵٧ با تالش های آیت اهلل سید جالل مجد هاشمي؛ امام جماعت این مسجد و همت نمازگزاران و افراد خّیر محله با زیربناي بیش از دو هزار 

مترمربع به طور کلي تجدید بنا شد، که آن شامل شبستان بزرگ و دو طبقه ساختمان و زیرزمین جهت استقرار کتابخانه، کالس هاي قرآن، امور فرهنگي و دفتر است.

برنامه نشست ها و محافل مسجد جامع »غدیر خم«

تولیت مسجد خداداد تشریح کرد 

 کارنامه مثبت کانون های فرهنگی هنری مساجد
 در حوزه کارآفرینی و رونق تولید

 ۴۳۵ پایگاه اوقات فراغت
 در کانون های مساجد استان 

تشکیل می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
فراغت  اوقات  پایگاه   ۴۳۵ گفت:  اردبیل  استان 
با محوریت  در کانون های مساجد استان اردبیل 
در سال جاری  قرآنی و هنری  آموزشی،  فرهنگی، 

تشکیل می شود.

»نادر سقاء« دیروز )۱۸ خردادماه( در جلسه شورای ستاد گفت: 
کانون های مساجد بهترین پایگاه برای فرصت اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان هست و طبق سنوات قبل برنامه ریزی های 
آموزشی و فرهنگی در کانون های مساجد استان پیش بینی 

شده است.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اردبیل، تصریح کرد: جلسه های توجیهی مدیران مسئوالن در 
خصوص آئین نامه ها و دستورالعمل برنامه های فرهنگی اوقات 
فراغت به صورت شهرستانی با حضور کارشناسان ستاد و مدیران 

مسئوالن کانون ها برگزار خواهد شد.
این مقام مسئول، افزود: 4٣۵ پایگاه اوقات فراغت در کانون های 
مساجد استان اردبیل با محوریت فرهنگی، آموزشی، قرآنی و 
هنری در سال جاری تشکیل می شود. وی، عنوان کرد: آئین 
افتتاحیه رسمی برنامه غنی سازی اوقات فراغت کانون های 
مساجد به زودی طبق سال های قبل با حضور فعاالن و مدیران 

مسئول کانون های مساجد برگزاز می شود.

نمایــه

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

 بزرگداشت شهیدان قاسمی 
 و خرسند در مسجد نور 

برگزار می شود

والمسلمین  اسالم  حجج  شهیدان  بزرگداشت 
»مصطفی قاسمی« و »محمد خرسند«، یکشنبه، 19 
خردادماه از ساعت 16 تا 17 و ۳0 دقیقه در مسجد نور 

تهران برگزار می شود.

شهید مصطفی قاسمی، امام جماعتی بود که توسط یکی از 
اشرار سابقه دار به نام »بهروز حاجیلو« مقابل درب حوزه علمیه 
همدان به ضرب دو گلوله به شهادت رسید و حضور مردم در 
مراسم تشییع وی آنقدر گسترده بود که با تحسین مقام معظم 

رهبری همراه شد.
شهید حجت االسالم خرسند، امام جمعه کازرون نیز سحرگاه 
چهارشنبه، ۸ خردادماه، در مقابل منزل خود توسط فردی به 
ضرب چاقو مضروب شد و بعد از انتقال به بیمارستان و بر اثر 
عمق جراحت وارده، به شهادت رسید. یادآور می شود، مسجد 

نور در تهران، میدان فاطمی، واقع شده است.

شکرنابی با اعالم برگزاری کالس های حفظ قرآن در ایام تابستان در مسجد 
برنامه های  این مسجد  قرآن و عترت)ع(  جامع غدیر خم، گفت: مکتب 
متنوعی را به منظور غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان در تابستان اجرا 

می کند که توجه به قرآن در اولویت آنها است.

»محسن شکرنابی« با بیان اینکه درخواست مقام معظم رهبری درباره تربیت ۱٠ میلیون 
حافظ قرآن، مطالبه ای متناسب با شرایط زمان است، اظهار کرد: هر چقدر شیعیان بیشتر 
به مفاهیم قرآنی مسلط باشند به همان اندازه در مقابله با تفکرات انحرافی دشمنان به ویژه 

وهابیت موفق تر خواهند بود. مسئول شورای فرهنگی مسجد جامع غدیر خم با اشاره به 
سخنان مقام معظم رهبری در جمع جامعه قرآن کشور درباره پیوند زدن همه برنامه های 
قرآنی با مساجد، اظهار کرد: مطمئنا تحقق این موضوع موجب سرعت بخشیدن به برنامه 
های حفظ قرآن در کشور می شود، موضوعی که موجب شکل گیری واحدهای حفظ قرآن 
در مساجد شده است. وی با بیان اینکه مسجد جامع غدیر خم منطقه ضرابخانه تهران به 
منظور سامان دهی به فعالیت های قرآنی و فرهنگی خود واحدی به نام »مکتب قرآن و 
عترت« را تشکیل داد، افزود: این مکتب در مناسبت های مختلف برنامه هایی به منظور 
آشنایی بیشتر مردم با معارف قرآن و اهل بیت )ع( اجرا می کند. شکرنابی تصریح کرد: مکتب 
قرآن و عترت مسجد جامع غدیر خم برنامه های مختلفی به منظور غنی سازی اوقات فراغت 

نسل جوان در تابستان امسال اجرا می کند که توجه به قرآن در اولویت کاری آنها است.

برگزاری کالس های حفظ قرآن ویژه تابستان
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اسماعیلی تاکید کرد که هنوز حکمی مبنی بر سرپرستی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور صادر نشده است.

»پرویز اسماعیلی«در مورد معرفی سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش در برخی سایت ها و نیز زیرنویس صدا و سیما به ایرنا گفت: بارها تاکید کرده ایم که مرجع رسمی اعالم احکام یا 
برنامه های رئیس جمهوری، دفتر ایشان است و بویژه در موقعیت فعلی که با حساسیت های پایان سال تحصیلی همراه است، انتظار می رود که رسانه ها از گمانه زنی در این زمینه بپرهیزند.

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری با انتقاد از معرفی یکی از گزینه ها به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی شبکه خبر صدا و سیما، گفت: سایت ها یا کانال 
های خبری غیر رسمی ممکن است بر اساس انگیزه های مختلف، نسبت به انتشار مطالبی اقدام کنند؛ اما از صداوسیما به عنوان رسانه ملی انتظار داریم مرجعیت خبری خود را به جای سایتها 
و کانالهای فضای مجازی، مراجع رسمی مانند دفتر رئیس جمهور قرار دهد. طبعا اگر در این زمینه هم از این دفتر استعالم می شد، به دوستان اعالم می کردیم که هنوز حکمی برای کسی 

به عنوان سرپرست صادر نشده است.
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هنوز حکمی برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش صادر نشده است

رقابت فالحت پیشه، ذوالنوری، 
کواکبیان و بروجردی برای 
ریاست کمیسیون امنیت ملی

رحیمی از رقابت فالحت پیشه، ذوالنوری، کواکبیان 
و بروجردی در انتخابات ریاست کمیسیون امنیت 

ملی مجلس خبر داد.

»علیرضا رحیمی«، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»در آستانه انتخابات کمیسیون های مجلس، ریاست کمیسیون 
۲٣ نفره امنیت ملی در سال چهارم از اهمیت بیشتری برخودار 
است.  رقابت بین فالحت پیشه، ذوالنوری، کواکبیان و احتمااًل 
بروجردی، به نوعی وزن کشی فراکسیونی را نیز در پی خواهد 
ساله  ریاست ۱4  توانست  پیشه  فالحت  قبل،  داشت.  سال 

کمیسیون را تغییر دهد.«

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه صادرات غیر نفتی، از بخش 
صادرات در کنار برنامه نهضت ساخت داخل به عنوان برنامه محوری رونق 

تولید یاد کرد.

»رضا رحمانی« در این جلسه با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط خاص اقتصادی 
کشور، گفت: امروز راه نجات اقتصاد کشور در توسعه صادرات غیر نفتی است و بر همین مبنا 
روی افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه هدف گذاری ویژه ای انجام داده ایم. برای پیشبرد 
اهداف این برنامه و در راستای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اتاق بازرگانی، در 

مواردی که الزم باشد موضوع تفویض برخی اختیارات را به سرعت انجام می دهیم.
وزیر صنعت افزود: برای افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه از همه دستگاه های مسئول 
در مسیر صادرات کاال و خدمات، انتظار داریم کامال همسو عمل کنند تا شاهد حصول نتایح 
الزم از این هدف گذاری در سطح اقتصاد کشورمان باشیم. هرکجا مسئول یا دستگاهی 

همکاری الزم را نداشته باشد قطعا موضوع را با جدیت مطالبه گری خواهیم نمود.
وی اضافه کرد: در اعمال سیاست های ارزی ضرورت دارد بانک مرکزی بحث توسعه 

صادرات غیر نفتی و رونق تولید را مد نظر خود قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تحارت گفت: با توجه به شرایط جدید در خصوص اعمال سازوکارهای 
متفاوت تعرفه ای برنامه ریزی شده و کمک حواهیم کرد تا شاهد جهش واقعی در حجم 
صادرات ایران به این ۱۵ کشور باشیم. رحمانی اعالم کرد: برای هر یک از این کشورهای 
هدف صادراتی مسئول مشخصی تعیین و ضمن بررسی دقیق زمینه های صادراتی به 

کشورهای مقصد، میزان افزایش صادرات را بطور مستمر رصد خواهیم نمود.
وی با اشاره به افزایش بعد نظارتی بر کارت های بازرگانی صادره، اظهار داشت: عدم ساماندهی 
کارت ها و صدور بدون کنترل کارت برای برخی افراد در حقیقت به نوع عملکرد خود اتاق 
بازرگانی آسیب جدی وارد می کند که در این خصوص انتظار بیشتری از این مجموعه داریم.

وزیر صنعت، معدن و تحارت در پایان تاکید کرد: از همه استان ها به ویژه از استان های مرزی 
در راستای تحقق اهداف افزایش صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه حمایت می کنیم 
و به طور جدی مشکالت و مسائل مرتبط را رصد و اقدام خواهیم کرد تا با رونق این بخش 

مهم شاهد رونق هر چه بیشتر عرصه تولید در سطح کشور باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

امروز راه نجات اقتصاد کشور در توسعه صادرات غیر نفتی است

پنجــره

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

ذخیره ۶ هزار مگاواتی 
نیروگاه های کشور

نیروگاه ها  اکنون میزان ذخیره  فرخزاد گفت: هم 
به حدود 6 هزار مگاوات رسیده و شرایط شبکه 

مناسب است.

»داوود فرخزاد« یادآور شد: دو روز گذشته تمامی مبادالت 
برق کشور در زمان پیک حدود یک هزار و 4٧۱ مگاوات بوده 
که از این میزان یک هزار و ۲۵٣ مگاوات مربوط به صادرات 
و ۲۱۸ مگاوات مربوط به واردات برق بوده است. همچنین در 
روز گذشته میزان ذخیره نیروگاه ها به بیش از ۶ هزار مگاوات 
و مصرف برق صنایع نیز به چهار هزار و ۸۵۱ مگاوات رسیده 

بود.
وی تاکید کرد: با وجود افزایش همزمان دما در سراسر کشور، 
شبکه برق آمادگی کاملی برای مواجهه با پیک مصرف دارد.

در  مرکزی  بانک  اطالعیه  گذشته  سال  اسفند 
مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در 
بانک سپه منتشر شد. در این اطالعیه آمده است:

 »بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی )سران سه قوه( در ارتباط با ادغام بانک ها 
و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح  در بانک سپه، 
بانک مرکزی اعالم کرده که »این مهم با اتخاذ تمهیدات 
سپرده گذاران،  مشتریان،  برای  بخش  اطمینان  و  مناسب 
گرفته  قرار  مد نظر  ذینفعان  سایر  و  کارکنان  سهامداران، 
با حضور  گسترده  کارشناسی  بررسی های  انجام  از  پس  و 
نمایندگان دستگاه های ذی ربط، برنامه ای جامع، هماهنگ 
و مؤثر در مسیر اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار 
پول تدوین شده است. با هدف متمرکز  کردن توانمندی و 
ظرفیت  بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان،  مهر اقتصاد 
و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و 
کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای 
مسلح و عموم مردم، بانک ها و مؤسسه اعتباری یادشده در 
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک های 

معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.«

به دنبال انتشار این اطالعیه انتهای سال گذشته این بانک ها 
شرایط خرید سهام خود را اعالم کردند که این کار تا ۱٣ خرداد 
طبق شرایط اعالمی هر بانک انجام شد این در حالی است 
که در آغاز اجرای این طرح رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار نحوه ادغام بانک های بورسی را اعالم کرده بود و بنا به 
گفته »شاپور محمدی« درباره نحوه فرایند انتقال و ادغام سهام 
بانک ها و مؤسسات اعتباری درج شده در تابلوی معامالت 
بورس و فرابورس در بانک سپه »نماد معامالتی بانک های 
مذکور متوقف هستند اما برای ادغام سهام این بانک ها در 
بانک سپه قدر مسلم مصوبه شورای عالی بورس برای انتقال 
سهام در خارج از ساعت معامالت را خواهیم گرفت.« همچنین 
اول خرداد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از فروش سهام 
حدود ٣٠٠ هزار نفر از سهامداران بانک های ادغامی خبر داده 
و درباره تعیین تکلیف سهام بانک های ادغام شده در بانک 
سپه به رسانه ملی گفته بود: »سازمان بورس طبق وظیفه خود 
اختیاری برای سهامداران بانک های ادغام شده فراهم کرد تا در 
خارج از ساعات معامالت سهام خود را بفروشند و قیمت سهام 
آنها قیمت زمان بسته شدن و یا قیمت اسمی سهام محسوب 
می شود و امتیازی که به سهامداران داده شد این بود که اگر 
قیمت سهامشان پایین تر از صد تومان رفته باشد به هر کدام 

از روش های ذکر شده می توانند سهام خود را بفروشند.«
محمدی ادامه داده بود: »حدود ٣٠٠ هزار نفر از سهامداران 

سهام خود را فروختند و اگر سهامداری تصور بکند که سهامش 
ارزندگی بیشتری دارد، روی سهمش کار کارشناسی انجام می 
شود و با قیمت کارشناسی امکان فروش وجود دارد و اگر 
بعضی از سهامداران قانع نشدند که به شکل های ذکرشده 
سهام خود را بفروشند می توانند به شعبه ای که قوه قضاییه 
تعیین کرده مراجعه کرده و طرح شکایت کنند و هرجا که الزم 
باشد سازمان بورس در کنار سهامداران قرار خواهد گرفت. 
بانک سپه و بانک های ادغام شده شکایت ها را جبران می کنند 
و اگر جایی رای دادگاه بگوید که این سهم ها ارزندگی بیشتری 
دارد حتما انجام می شود. در تمامی مراحل ادغام از حقوق 

سهامداران صیانت می شود.«
این گزارش می افزاید: در راستای اجرای دومین طرح بزرگ 
ادغام بانکی کشور امروز مدیر عملیات بازار فرابورس با انتشار 
اطالعیه ای جزییات ثبت معامالت سهام اشخاص حقیقی و 
حقوقی طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری را اعالم کرد. در 
اطالعیه مدیر عملیات بازار فرابورس آمده است: پیرو پیام های 
قبلی در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، 
به اطالع می رساند؛ معامالت در نماد های تعیین شده برای 
اشخاص حقیقی براساس سفارش های فروش وارده در سامانه 
معامالت و با قیمت ثابت ۱٠٠٠ ریال در نمادهای )وکوثر۱(، 
)ومهر۱(، )حکمت۱(، )وقوام۱( امروز شنبه  ۱۸ خرداد ماه ۹۸ 
به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معامالتی ثبت می شود.

تازه ترین خبر از طرح ادغام بانک های نظامی

برگزاری چهارمین نشست خبری 
سخنگوی قوه قضاییه

خبری  نشست  چهارمین 
روز  قضاییه  قوه  سخنگوی 
خردادماه   ۲1 شنبه  سه 

برگزار می شود.

در این نشست غالمحسین اسماعیلی پاسخگوی سواالت 
خبرنگاران خواهد بود.
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جلسه 166 شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست »غالمعلی حداد عادل« برگزار شد.

»غالمعلی حداد عادل« در ابتدای این جلسه گفت: مستندسازی اقدامات انجام شده در مسیر تحول و ارتقاء علوم انسانی به منظور ترسیم راه طی شده الزم است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: نخستین نمونه از این کار که به مقطع کارشناسی ارشد رشته »مددکاری اجتماعی« مربوط است، با همت دبیرخانه منتشر شده است.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این تحوالت مثبت در ساختار دبیرخانه شورای تخصصی تحول و ارتقاء نیز تأثیر گذاشت.
بنابر این گزارش، دستور جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، بررسی سرفصل آموزشی و برنامه درسی رشته »فلسفه علوم انسانی« در مقطع دکتری بود، که بعد از ارائه گزارش 
تدوین شده در کارگروه فلسفه موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. در این گزارش با اشاره به سوابق این رشته در سایر کشورها و همچنین دانشگاه های کشور، نو و جدید بودن این رشته 

تحصیلی مواردی مانند تشابه آن با رشته های دیگر مانند فلسفه علوم اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفت.

www.shabestan.irخبرگزاری

یاری  نیازمند  عصر)حج(،  امام  مقدس  وجود 
نه سخنی که  منتظران است  از سوی  واقعی 
صرفا لغلغه زبان ها باشد و جنبه ادعای همراهی 
حضرت)عج( بعد از ظهور را کند، منتظر واقعی 
را  انتظار  طعم  ظهور،  از  قبل  که  است  کسی 
چشیده باشد و حقیقتا در حد خود تالش کرده 
باشد تا زمینه مناسب برای ظهور را فراهم کند.

حجت االسالم »مسعود عالی«، استاد اخالق طی سخنانی 
به بایدها و الزامات این انتظار پرداخته که در ادامه تقدیم 
حضورتان می شود: حجت االسالم »مسعود عالی« با بیان 
اینکه یکی از مقامات ارزنده ای که در مورد وجود مقدس 
امام عصر)عج( باید آرزو و دعایش را از خداوند داشته باشیم 
رسیدن به مقام یاری و خدمتگزاری نسبت به آن حضرت)عج( 
است، گفت: ما که نمی توانیم جزو معصومان)ع( باشیم اما 
می توانیم خودمان را در خدمت آنان قرار دهیم، این باالترین 
مقامی است که یک انسان می تواند به آن برسد، در ادعیه به 
ما یاد داده اند، چنانچه در دعایی که در مفاتیح آمده و بعد از 
نماز صبح می خوانیم آمده است: »اللَُّهمَّ بَلِّْغ َمْوالَي َصاِحَب 

ِ َعلَْیِه«. َماِن، َصلََواُت اهللَّ الزَّ
این استاد اخالق تصریح کرد: همچنین، در مفاتیح الجنان در 
ْفَتنِي بَِهَذا التَّْشِریِف،  ادامه این دعا آمده است: »اللَُّهمَّ َکَما َشرَّ
النِّْعَمِة، َفَصلِّ  الَْفِضیلَِة، َو َخَصْصَتنِي بَِهِذهِ  لَْتنِي بَِهِذهِ  َو َفضَّ

َماِن، َو اْجَعلْنِي ِمْن أَنَْصارِِه  َعلَی َمْوالَي َو َسیِِّدي َصاِحِب الزَّ
ابِّیَن َعْنُه: خدایا هم چنان که مرا به این شرافت  َو أَْشَیاِعِه، َو الذَّ
مفتخر نمودی، وبه این فضیلت برتری ام دادی، و به این 
نعمت خاصم فرمودی، پس درود فرست بر موال و سرورم 
صاحب الزمان، و مرا قرار ده از یاران و پیروان و دفاع کنندگان 

از آن حضرت، و از کشته شدگان پیش رویش«.
وی ادامه داد: آنچه که در این دعا ذکر شده، باالترین مقامی 
است که باید به دنبالش باشیم، یار امام زمان)عج( کسی است 
که چند شرط داشته باشد، اولین شرط که در روایات هم 
آمده، داشتن معرفت نسبت به امام زمان)عج( است. منتظر 

باید امامش را بشناسد، امام حّی که در میان ما زندگی می 
کند. از خود سوال کنیم که چرا می خواهد بیاید و از نبود او 
چه خساراتی را داریم متحمل می شوی؟ وظایف ما در مقابل 

او چیست و چه حقوقی به گردن ما دارد؟
حجت االسالم عالی تاکید کرد: من برای آشنایی و شناخت 
المکارم« را  هر چه بیشتر امام عصر)عج(، کتاب »مکیال 
پیشنهاد می کنم. اگر شناخت و معرفت نسبت به حضرت 
یاران حضرت  از پیش نمی رود،  نباشد کاری  حجت)عج( 
امیر)ع( کنار ایشان بودند اما چون معرفت نداشتند به تعبیر خود 

امام علی)ع( چون خار جلو پایشان بودند.

حجت االسالم عالی بیان کرد 

باالترین مقامی که منتظران به آن دست می یابند

اقدامات انجام شده برای تحول و ارتقاء علوم انسانی مستندسازی شود

میزان پوشش بیمه ای و تعهدات 
مدنظر برای حجاج سال ۹۸

برای  مدنظر  تعهدات  و  بیمه ای  پوشش  میزان 
زائران حج تمتع 98 یکی از موضوعاتی است که از 
سوی زائران مورد سوال قرار می گیرد و سازمان 
حج و زیارت نیز نسبت به اطالع رسانی در این 

خصوص اهتمام ویژه ای دارد.

در این خصوص میزان پوشش بیمه ای زائران حج تمتع ۹۸ 
و نوع تعهدات در نظر گرفته شده در رابطه با بیمه درمان، 

عمر، حادثه و مسئولیت بار اعالم شد.
قرارداد بیمه ای زائران حج تمتع ۹۸ با بیمه ایران منعقد 
شده و شروع پوشش بیمه ای از 4۸ ساعت قبل از خروج از 
کشور تا ٧۲ ساعت پس از ورود به کشور تعیین شده است.

تعهدات بیمه ای؛ بیمه عمر، حوادث و درمان
در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت 

غرامت به مبلغ ٣۵٠ میلیون ریال)٣۵ میلیون تومان(
اثر حادثه  در  بیمه شدگان  از   در صورت فوت هر یک 
پرداخت غرامت به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۵٠ میلیون ریال)۲۶۵ 

میلیون تومان(
بدیهی است در صورت فوت بر اثر حادثه هر یک از بیمه 
شدگان در طول مدت قرارداد میزان غرامت فوت جمعا ٣ 

میلیارد ریال)٣٠٠ میلیون تومان( خواهد بود.
از کار  یا  و  به نقص عضو  بروز حادثه منجر  در صورت 
افتادگی دائم و کامل پرداخت غرامت به مبلغ ۲ میلیارد و 

۶۵٠ میلیون ریال )۲۶۵ میلیون تومان(
از کار  یا  و  به نقص عضو  بروز حادثه منجر  در صورت 
افتادگی دائم و جزئي پرداخت غرامت حداکثر تا سقف مبلغ 

۲ میلیارد و ۶۵٠ میلیون ریال )۲۶۵ میلیون تومان(
در صورت بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران 
به علل بیماری یا حادثه در زمان پوشش بیمه ای، پرداخت 
خسارت تا سقف مبلغ  ۲٧٠ میلیون ریال)۲٧ میلیون تومان(
به  پاراکلینیکی  و  سرپایی  درمان  های  هزینه  پرداخت 
علت بیماری یا حادثه همانند انجام نوار قلب، رادیولوژی، 
تا سقف ۲٧  آن  نظایر  و  گیری  اورژانس، گچ  آزمایشان 
پذیر  امکان  تومان(  میلیون و ٧٠٠ هزار  ریال)۲  میلیون 

خواهد بود.
بیمه مسئولیت بار تعهدات و پوشش ها

مبلغ  سقف  تا  رفت  زمان  در  زائرین  از  نفر  هر  اموال 
۱٠میلیون ریال)۱ میلیون تومان(  و در زمان برگشت تا 
سقف مبلغ ٣٠ میلیون ریال)٣ میلیون تومان( تحت پوشش 

بیمه خواهد بود.
خسارت دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری پس از کسر ۲۵ 
درصد استهالک تا سقف ۱٠میلیون ریال)۱ میلیون تومان( 
از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شد و برای گوشی تلفن 

همراه غرامتی پرداخت نخواهد شد.
بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به فرودگاه 
و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در فرودگاه ایران 

تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت.

دریچــه نور
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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 ٧۹ سوره مبارکه »واقعه« می فرماید: »اَل 
ُروَن« )و جز پاکان نمي  توانند آن را مس  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ َیَمسُّ

کنند(.
نکته ها:

۱.تالوت الفاظ و فهم لغات قرآن، برای همه ممکن است، 
اما تماس با روح قرآن، طهارتی مخصوص می خواهد. قرآن 
مطهر است و تنها پاکان می توانند آن را مس کنند، لذا 
نفرمود: »ال یقرئه وال یفهمه اال المطّهرون«، بلکه فرمود: 
ُروَن«؛ چون تماس، معنای خاصی دارد  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ »اَل َیَمسُّ
چنانکه در روایات تصریح شده که تنها مقربان درگاه الهی با 

قرآن تماس پیدا می کنند.
۲.حضرت علی)ع( در ضمن سخنی فرمود: »القران الّذی 

ه ااّل المطّهرون و األوصیاء من ولدی« »به  عندی ال یمِسّ
قرآنی که نزد من است، جز پاکان و جانشینان از فرزندانم به 
آن دست نمی یابند«، عمر پرسید: »آیا زمان معلومی برای 
ظاهر کردن آن هست؟« آن حضرت)ع( فرمود: »نعم، إذا 
قام القائم من ولدی یظهره و یحمل الناس علیه فتجری 
الّسنة علیه« )آری وقتی قائم از فرزندانم قیام کند، آن را 
ظاهر می کند و مردم را به عمل کردن به آن وادار می نماید 

و سنت طبق آن جاری می شود(.
٣.رسول اکرم)ص( در روز عید غدیر و در ضمن خطبه 
معروف خود، پس از آنکه حضرت علی)ع( و یازده فرزند 
معصوم پس از وی را جانشین خود معرفی کرد، قرآن کریم 
را همراه همیشگی آنان خواند: »علی اخی و وزیری و وارثی 
و وصیی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مومن بعدی ثم ابنی 
الحسن ثم ابنی الحسین قم تسعة من ولد الحسین واحد بعد 
واحد القرآن معهم و هم مع القرآن ال یفارقونه و ال یفارقهم 

حتی یردوا علی حوضی«.
4.امام باقر)ع( فرمود: »علم به کتاب خدای عّزوجّل و سنت 
پیغمبرش در دل مهدی ما رشد می کند، آنچنان که بهترین 

زراعت ها به بهترین وجه رشد می کنند«.
۵.در خطبه ۱٣۸ نهج البالغه، که گفته شده امیرالمومنین)ع( 
در آن به سیره حکومتی حضرت مهدی)عج( اشاره کرده 
آمده است: »یعطف الرای علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی 
الرای« )حضرت مهدی)عج( رای مردم را به قرآن باز می 
گرداند، در زمانی که آنها قرآن را به رای و اندیشه خود مبدل 

کرده اند(.
هنگامی که مردم از قرآن چشم پوشیده و امور را طبق 
اندیشه نادرست خود پیش برند، ایشان مردم را از به کار 
بستن اندیشه های نادرست، نهی و به رجوع به قرآن وا 
می دارد تا به دستور کتاب خدا رفتار کنند و مخالف آن 

را دور اندازند.
۶.در زمان حکومت امام زمان)عج( به آموزش قرآن اهمیت 
فراوانی داده می شود. امیرالمومنین)ع( در این باره فرمودند: 
»اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط لمن یعلم الناس 
القرآن علی ما انزل اهلل جل جالله«)۵( )هنگامی که قائم آل 
محمد قیام کند، خیمه هایی برپا کند و قرآن را به ترتیبی که 

فرود آمده به مردم بیاموزد«.

جایگاه قرآن و فعالیت های قرآنی در دولت امام زمان)عج(
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آیت اهلل مجد با بیان اینکه باید حالت معنوی ماه رمضان را در جامعه و افراد حفظ کنیم، گفت: دین داری مقطعی بیهوده است، وقتی انسان می تواند در ماه رمضان 
دین دار باشد چرا پس از آن دین دار نباشد. ما معموال از فریب های شیطان غافل هستیم.

آیت اهلل »مجد« در مسجد جامع غدیر )واقع در سه راه ضرابخانه( به سخنرانی پرداخت و گفت: خداوند از هر مهربانی و مهربان تر است، ما به جای ترس از خدا باید از گناهان خود بترسیم که 
عقوبت آن دامن ما را خواهد گرفت. این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ما حق نداریم غیبت کرده یا آن را بشنویم، تصریح کرد:  تنفر از گناه و عالقه به ارتباط با خدا بعد از ماه مبارک رمضان 

نشان از آن دارد که حال و هوای این ماه در وجود ما باقی مانده است بنابراین مراقب فریب و نفوذ شیطان باشید که این حالت را از شما نگیرد.
آیت اهلل مجد با بیان اینکه باید حالت معنوی را در جامعه و افراد حفظ کنیم، اظهار کرد: ما معموال از فریب های شیطان غافل هستیم، در طول تاریخ بزرگان و مومنان زیادی را فریب داده است، 

از جمله این فریب خوردگان طلحه و زبیر دست راست امیرمومنان امام علی)ع( بودند که دشمن ایشان شدند.

دین داری مقطعی بیهوده است

www.shabestan.ir خبرگزاری

آیت اهلل کمالی گفت: پیش داوری و قضاوت درباره دیگران خالف اخالق 
اسالمی است، ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای تمرین اخالق مداری 
و زندگی به سبک و روش علوی بود طوری که هیچ گاه شایعات در فضای 

مجازی یا حقیقی موجب نشود با آبروی دیگران بازی کنیم.

آیت  اهلل »حسن کمالی« با بیان اینکه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی، 
همچون چاقوی دولبه هستند، اظهار کرد: این امکانات به همان اندازه که می توانند 
موجب اشاعه خوبی ها و سنت های نیک شوند به همان اندازه نیز می توانند بستر ترویج 

مفاسد و رذایل اخالقی باشند.
نویسنده کتاب »اسرار و رموز اخالق اجتماعی« افزود: قرآن کریم و چهارده معصوم)ع( 
کسانی را مومن می نامند که بدخواه دیگران یا نقل کننده خطاها و اشتباهات دیگران 
نباشند، بر این اساس کسی که در شبکه های اجتماعی بدون مدرک و سند اتهاماتی 
را نسبت به دیگران مطرح می کند، باید در ایمان خود تردید کند. اسالم ما را خوشبینی 

نسبت به دیگران توصیه می کند.
این استاد حوزه علمیه و دانشگاه با اشاره به روایت »نََظُر الُمْؤِمِن فی وَْجِه أَخیِه الُمْؤِمِن 
ِة لَُه ِعبادٌَة: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محّبت به او  لِلَْمَودَّةِ َو الَْمَحبَّ
عبادت است«، اضافه کرد: اسالم چنین جایگاهی برای مومنان معرفی کرده، بنابراین 
پیشداوری نسبت به مومنان و پذیرفتن یا نقل کردن موضوعاتی که هنوز وجودشان اثبات 

نشده، خالف اخالق اسالمی و سیره علوی است.
کمالی تاکید کرد: من طرفدار هیچ گروه یک شخصیت سیاسی نیستم و این موضوع را 
برای دفاع از شخصی یا رد فرد دیگری مطرح نمی کنم )اشاره تلویحی به موضوع کشته 
شدن همسر محمدعلی نجفی –وزیر اسبق آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران- که 
این روزها محل بحث های داغی در فضای مجازی و حقیقی شده است( اما به عنوان 
یک نویسنده در حوزه اخالق و روانشناسی اسالمی، طرح سخنان بی پایه درباره عملکرد 

مسئوالن یا چهره های سیاسی را خالف توصیه های دین می دانم.

هیت های اندیشه ورز به منظور 
پیگیری مطالبات رهبری، در 
مدارس علمیه تشکیل می شود

حجت االسالم رحیمی صادق گفت: هیت های اندیشه 
ورز به منظور بررسی راهکارهای تحقق مطالبات مقام 
معظم رهبری در دیداراخیر با طالب، در تمام مدارس 
علمیه تشکیل می شود، البته این هیئت ها در برخی از 

مدارس پیش از این تشکیل شده بود.

حجت  االسالم »محمدهادی رحیمی صادق« با اشاره به دیدار 
اخیر جمعی از طالب و استادان حوزه های علمیه کشور با مقام 
معظم رهبری و تاکید معظم له درباره وظایف حوزویان برای 
تشکیل دولت اسالمی پس از نظام اسالمی، اظهار کرد: حوزه 
علمیه تهران بنابر وظیفه دینی و انقالبی خود برای تقویت نقش 
آفرینی طالب در مسیر تشکیل دولت اسالمی و پس از آن 
جامعه و در نهایت تمدن اسالمی، برنامه ریزی دقیقی کرده 
است. مدیر حوزه علمیه استان تهران افزود: سبک زندگی یکی 
از محورهای فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی است که 
مدارس علمیه این استان همچون مدارس سراسر کشور چند 
سالی است در این زمینه فعالیت علمی و فرهنگی مطلوبی 
دارند.  وی اضافه کرد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهران 
به گونه ای در حوزه آموزش و پرورش جهت دهی کرده است 
تا درس خواندن که از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است، 
بیش از گذشته از سوی طالب جدی گرفته شود. رحیمی صادق 
تاکید کرد: هیت های اندیشه ورز به منظور راهکارهای بررسی 
تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، در مدارس 
علمیه تشکیل می شود تا با برگزاری نشست های علمی و 

آزاداندیشی بتوانند جریانی فراگیر در این زمینه ایجاد کنند.

یک نویسنده در حوزه اخالق و روان شناسی اسالمی: 

بازی با آبروی دیگران خالف اخالق اسالمی است

ــگ گلبان
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پیرو دعوت مکرر رهبر حکیم انقالب اسالمی 
از جامعه دانشگاهی مبنی بر پاسخ علمی به 
علوم  عالی  مجمع  کشور،  اول  درجه  مسائل 
انسانی اسالمی بیانیه ای را به شرح ذیل منتشر 

کرده است:

بسمه تعالی
پیرو دعوت مکرر رهبر حکیم انقالب اسالمی از جامعه 
دانشگاهی مبنی بر پاسخ علمی به مسائل درجه اول کشور، 
مجمع عالی علوم انسانِی اسالمی افتخار دارد تا با مشارکت 
مؤثر اعضاء خود و نیز بکارگیری واحدهای زیر مجموعه 
یعنی کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی، مجالت علمی 
و پژوهشی، کتاب نظریه، سلسله نشست های فصالنه 
اساتید منتخب علوم انسانی اسالمی و همچنین مرکز ایده 
پردازی و نوآوری، در قلمرو موضوعاتی که به ویژه طی دو 
سال اخیر در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان 
مسائل درجه اول امروز ایران اسالمی قلمداد شده است به 

نظریه پردازی و الگوسازی علمی همت بگمارد. بر همین 
دعوت  ارجمند  پژوهشگران  و  اساتید  همه ی  از  اساس، 
می شود تا ضمن طراحی مطالعات فردی و گروهی، نتایج 
مطالعات خود بر مدار حل مسائل اساسی کشور را ترجیحاً در 
قالب مقاله علمی و پژوهشی به دبیرخانه مجمع ارسال کنند؛ 

مهمترین این مسائل به شرح زیر است:
۱( تبیین ماهیت آسیب های اجتماعی در ایران و راه های 

پیشگیری و مقابله با آنها
۲( تبیین ماهیت و کارکرد فضای مجازی و نحوه مواجهه 

مبتکرانه با آن در همه ابعاد
٣( موانع و عوامل شکل گیری و رونق تولید ملی در اقتصاد 

ایران
4( الگوی مطلوب نظام پولی و مالی در اقتصاد ایران

۵( الگوی مطلوب نظام روابط کار در ایران
۶( الگوی مطلوب نظام مالیاتی کشور

٧( الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی کشور
۸( الگوی مطلوب نقش نفت در اقتصاد ایران

۹( الگوی مطلوب اقتصاد دانش بنیان در ایران
۱٠( الگوی مطلوب نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران

۱۱( راه های جدید برای شکستن و مدیریت تحریم ها
۱۲( راهبردهای ارتقاء کارایی نظام اداری ایران

مجمع عالی علوم انسانی اسالمی عالوه بر تقدیم هدایا 
و انتشار مقاالتی که ارزش کاربردی آنها بیشتر بوده و در 
داوری ها از امتیاز باالتری برخوردار باشند، فرصت های 
گوناگونی را برای ارائه آنها به مسئوالن کشور مهیا خواهد 

کرد..

در لبیک به سخنان مقام معظم رهبری و با صدور بیانیه؛

اعالم آمادگی مجمع عالی علوم انسانِی اسالمی برای کمک به حل 
علمی مسائل درجه اول کشور

نتایج مرحله اول چهاردهمین 
آزمون اعطای مدرک به حفاظ 

اول تیرماه اعالم می شود

مدرک  اعطای  آزمون  چهاردهمین  اول  مرحله  نتایج 
تخصصی به حفاظ قرآن کریم اول تیرماه اعالم می شود.

بنابر این گزارش، آزمون مرحله اول چهاردهمین آزمون اعطای 
روز ۱٣  صبح  ساعت ۹  از  قرآن  حفاظ  به  تخصصی  مدرک 
اردیبهشت ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار  شد. تعداد 
هشت هزار و ۲٣۶ نفر برای شرکت در مرحله اول چهاردهمین 
آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن ثبت نام کردند که 
از این تعداد، شش هزار و ۱۵۱ نفر را بانوان و دو هزار و ۸۵ نفر را 
نیز آقایان تشکیل می دادند. از مجموع این تعداد، دو هزار و ۸۶۹ نفر 
در رشته حفظ ۱٠ جزء، هزار و ۱٣۵ نفر در رشته حفظ ۲٠ جزء و 

چهار هزار و ۲٣۲ نفر نیز در رشته حفظ کل قرآن ثبت نام کردند.
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آیت اهلل دژکام با اشاره به اینکه فارس در شاخص های توسعه رشد منفی دارد و می خواهیم رشد کند و برای رسیدن به این مهم باید برنامه ریزی شکل گیرد، 
گفت: حوزه و دانشگاه باید برای پیشرفت استان ورود پیدا کنند و متاسفانه از وضعیت حوزه راضی نیستم.

آیت اهلل »لطف اهلل دژکام«، دیروز )شنبه ۱۸ خرداد( در دیدار با رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به اینکه اگر برنامه ریزی مشخصی نباشد، احتمال تضعیف و تضییع منابع وجود دارد، 
گفت: این دانشگاه یکی از سه دانشگاه اصلی شیراز است.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه نوع سوگیری دانشگاه در برنامه ریزی های استان بسیار مهم است، افزود: نگاه نباید صرف تربیت کارشناس و کارشناس ارشد، باشد.
نماینده ولی فقیه در فارس با تاکید بر اینکه فارس دچار یک عقب افتادگی شده است و همه هم از این موضوع گالیه دارند، اظهارداشت: در این یک سال دریافتم می توان اختالف های 

موجود را کم کرد و در زمانی آرامش درون استان وجود دارد باید دانشگاه ورود پیدا کنند و با برنامه راهبردی برای استان گره از مشکالت استان باز کند.

فارس در شاخص های توسعه رشد منفی دارد

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 247 . یکشــنبه 19 خــرداد ماه 1398

همزمان با هفته صنایع دستی تورهای هنر گردی در تهران برگزار می شود

در قالب طرح برخورد با مزاحمان خیابانی

۵۵۹ خودرو که دور دور می کردند توقیف شدند
سردار »حسین رحیمی« روز شنبه) 18 خرداد(در جمع خبرنگاران گفت: 
در پی تماس های مکرر شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت به طور ویژه 
این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و در سه شب گذشته ۵۵9 دستگاه 

توقیف و1۳ نفر دستگیر و 188۳ دستگاه خودرو نیز اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی پایتخت با تاکید در خصوص برخورد با سفره خانه های الکچری گفت: با 
سفره خانه های الکچری که اقدام به تبلیغات غیر قانونی و موسیقی غیر مجاز و لهو و لعب 
می کردند، برخورد شد و ۵4٧ واحد پلمب و ۱۱ نفر دستگیر شدند. وی ادامه داد: پلیس به شدت 
با افرادی که شئونات اسالمی و ضوابط را رعایت نمی کنند برخورد می کند. فرمانده انتظامی 
پایتخت افزود: حیات شبانه با پایان ماه رمضان پایان یافته است مگر اینکه پیوست های امنیتی 
و ترافیکی فراهم شود و با مسئوالن شهرداری دراین خصوص جلساتی خواهیم داشت. وی 
در خصوص ماجرای برنج تقلبی در یکی از فروشگاه ها گفت: ٣٠ تن برنج از فروشگاه شهروند 

جمع شد که متأسفانه ۲٠ درصد ایرانی و ۸٠ درصد پاکستانی مخلوط شده بود.

۲ هزار طرح اشتغال زایی بنیاد 
برکت درمناطق سیل زده گلستان

بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
تا بهمن  ماه امسال ۲ هزار طرح اشتغال زایی را در 

استان گلستان ایجاد و به  بهره برداری می رساند.

فرمان  اجرایی  ستاد  رییس   ، بازدید »محمد مخبر«  پی  در 
حضرت امام)ره( از مناطق سیل زده ی  استان گلستان، ایجاد و 
راه اندازی ۲ هزار طرح اشتغال زایی در این مناطق مورد تأکید و 

در دستور کار قرار گرفت. 
بنابر این گزارش، بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
مأمور و موظف به ایجاد این تعداد طرح اشتغال زایی در تمامی 
شهرها و مناطق استان گلستان شد. عملیات اجرایی ۲ هزار 
طرح اشتغال زایی از تیر ماه سال جاری و با جذب تسهیل گران 
مورد نیاز آغاز و تمامی طرح ها تا بهمن ۹۸ به بهره برداری خواهد 
رسید.  برای راه اندازی این تعداد طرح اشتغال زایی، بالغ بر ۱۸٠٠ 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و با بهره برداری از آن ها، بیش 
از ۵۶٠٠ فرصت شغلی در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی 
استان گلستان ایجاد خواهد شد. براساس این گزارش، رسته هایی 
که در آن ها شغل ایجاد خواهد شد، با توجه به ظرفیت، پتانسیل و 
مزیت های شناسایی شده در هر منطقه توسط تسهیل گران بنیاد 

برکت مشخص و معرفی می شوند. 

حجت االسالم بهرامی گفت: در تالش هستیم برای 
جلوگیری از تعارض آرا، در مورد تمامی موضوعاتی 
که در دیوان شکایت می شود بر اساس قوانین و 
این  از  تا  کنیم  استخراج  را  مقررات رأی صحیح 
طریق از تعارض جلوگیری شود و صحت آرا در 

دیوان ملموس تر شود.

حجت االسالم »محمدکاظم بهرامی« در جمع کارکنان 
دیوان عدالت اداری به کاهش زمان رسیدگی پرونده ها در 
این مرجع اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی برای 
هر پرونده در شعب بدوی در سال ۹۶ هشت ماه بود که در 
سال گذشته به حدود ۶ ماه کاهش پیدا کرده و در شعب 
تجدیدنظر نیز این میانگین زمانی ۱۹٧ روز در سال ۹۶ بوده 

که به ۱۵٠ روز در سال ۹٧ کاهش یافته و این ناشی از 
تالش جدی قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته در صددیم متوسط 
زمان رسیدگی به پرونده ها واقعی شود و طوری برنامه ریزی 
خواهیم کرد که رسیدگی هر پرونده در شعب بدوی حداکثر 
شش ماه و در شعب تجدیدنظر پنج ماه باشد که اگر به این 
هدف برسیم مدت زمان رسیدگی یک پرونده در شعب 
بدوی و تجدیدنظر دیوان ۱۱ ماه و یا حداکثر یک سال 

خواهد بود.
وی به راه اندازی سامانه رأی صحیح اشاره کرد و گفت: در 
تالش هستیم برای جلوگیری از تعارض آرا، در مورد تمامی 
موضوعاتی که در دیوان شکایت می شود بر اساس قوانین 
و مقررات رأی صحیح را استخراج کنیم تا از این طریق از 
تعارض جلوگیری شود و صحت آرا در دیوان ملموس تر 

شود.

 

تالش برای جلوگیری از تعارض آرای دیوان عدالت اداری

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
مناسبت  به  گفت:  تهران  استان  گردشگری 
روز جهانی و هفته صنایع دستی )۲0 خرداد( 
تورهای هنر گردی به منظور بازدید شهروندان 
از کارگاه ها و مراکز عرضه صنایع دستی در 

تهران برگزار می شود.

»پرهام جانفشان« با بیان اینکه هویت فرهنگی که امروز در 
موزه های کشور به آن می بالیم زاییده ذهن خالق هنرمندان 
ایرانی در طول تاریخ بوده است، گفت: تورهای هنرگردی 
به گونه ای برنامه ریزی شده است که شهروندان به عنوان 
مثال پس از بازدید موزه آبگینه از یک کارگاه سفالگری و  یا 
کارگاه شیشه گری بازدید کنند تا درک و نگرش بهتری از 
خالقیت و توان هنرمندان ایرانی در طول تاریخ داشته باشند.

تورهای  افزود:  تهران  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
هنرگردی در سه محور موزه فرش به همراه بازدید از کارگاه 

گلیم بافی، بافت تاریخی تهران و بازدید از بازارچه صنایع 
دستی محور تاریخی عودالجان و موزه آبگینه و بازدید از 

کارگاه هنرمندان رشته شیشه و سفال  طراحی شده است.
وی خاطر نشان کرد: بازدید از کارگاه های صنایع دستی 
دلگرمی  و  تهرانگردی ضمن حمایت  تورهای  قالب  در 
هنرمندان در  فروش محصوالت  تولیدی،  سبب می شود 
تا دست واسطه ها بین گردشگر و هنرمند کوتاه شود و 
محصوالت هنری با قیمت واقعی به گردشگران عرضه 

شود.

قلب پایتخت برای فصل تابستان 
جان دوباره می گیرد

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 
پایتخت  قلب  نگهداشت  ویژه  های  طرح  از  شش 
منظور  به  گفت:  و  داد  خبر  سال  گرم  فصل  برای 
حفظ زیبایی بصری شهر و آراستگی مبلمان شهری، 
شستشو اتوبان ها و بزرگراه ها و همچنین الیروبی 

انهار در دستور کار قرار گرفته است.

»افشین خدامی« به نظافت جداول و گاردریل های اتوبان حکیم 
و رسالت اشاره کرد و گفت: تمامی این موارد با استفاده از مواد 

شوینده مناسب و رعایت موارد ایمنی صورت می گیرد.
منطقه شش   زیست شهرداری  و محیط  امور شهری  معاون 
همچنین به پایش مستمر و فصلی مسیرها  و آبراه ها در خیابان 
ولیعصر)عج( اشاره کرد و گفت: الیروبی محور حد فاصل پل 

شهید همت تا خیابان آیت اهلل بهشتی صورت گرفته است.
وی با اشاره  به خدمت رسانی شبانه روزی اکیپ های خدمات 
شهری منطقه گفت: پیرایش فضای سبز، شستشوی جداول، نرده 
ها و باکس های سطح منطقه، شستشوی مخازن و زیرمخزنی 

ها و ایستگاه های اتوبوس به صورت مستمر صورت می گیرد.
خدامی تصریح کرد: زیبایی بصری و آراستگی شهر تاثیر بسزایی 

در افزایش شادابی و رضایت شهروندان دارد.
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سرپرست مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی: 

 ویژه برنامه های دهه کرامت باید در راستای
 شعار سال برگزار شوند

www.shabestan.ir خبرگزاری

آقاپور گفت: تا زمانی که قوه قضاییه و مجلس قوانین مدونی در حوزه ارز دیجیتال تصویب نکنند راه اندازی مزارع بیت کوین جز سم برای اقتصاد ایران نتیجه ای 
در پی ندارد.

»معصومه آقاپور علیشاهی«، با اشاره به توسعه استفاده از ارز دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا، گفت: تا زمانی که قوه قضاییه و مجلس قوانین مدونی در حوزه ارز دیجیتال تصویب نکنند راه 
اندازی مزارع بیت کوین جز سم برای اقتصاد ایران نتیجه ای در پی ندارد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: در شرایط کنونی ایجاد مزارع ارز دیجیتال در ایران برای افرادی که به دنبال پولشویی هستند و یا اینکه می خواهند فسادهای 
مالی انجام دهند، زمینه و شرایط را فراهم می کند. وی با بیان اینکه باید ابتدا زیرساخت های الزم در حوزه قوانین قوه مقننه و قوه قضاییه ایجاد شود و سپس وارد فضای ارز دیجیتال شویم، ادامه 
داد: تا زمانی که سازوکار دقیق و اجرایی استفاده از ارز دیجیتال ابالغ نشود، گسترش بازار فعالیت های آن اشتباهی بزرگ است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: در 

شرایط فعلی توسعه ارز دیجیتال تاثیر چندانی بر روی نقل و انتقال ارز کشور نخواهد داشت و زمینه را برای سوء استفاده کالهبرداران و مفسدان اقتصادی فراهم می کند.

راه اندازی مزارع ارز دیجیتال سمی برای اقتصاد کشور است

براتی گفت: ویژه برنامه های دهه کرامت باید در راستای شعار سال 
و با محوریت مردم برگزار شوند و دستگاه های اجرایی هم از اجرای 

برنامه های تکراری پرهیز کنند.

»محمد صادق براتی« دیروز)۱۸ خرداد( در جلسه شورای راهبردی دهه کرامت ضمن 
تبریک عید سعید فطر با اشاره به اینکه با توجه به ارزیابی های انجام گرفته از نتیجه 
برنامه های سال گذشته دهه کرامت، دستگاه های عضو ۸ کمیته ذیل شورای راهبردی 
باید در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گام بردارند، گفت:ویژه برنامه های 
دهه کرامت امسال باید در راستای شعار سال باشد، دستگاه های اجرایی باید از اجرای 
برنامه های تکراری پرهیز کرده و در تدوین ویژه برنامه های دهه کرامت، خالقیت 
و نوآوری را مدنظر قرار دهند. سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای ویژه برنامه های دهه کرامت باید مردم 
 نقش پررنگی داشته باشند و نهادهای متولی در جهت پشتیبانی از ظرفیت های مردمی

 تالش کنند. 

براتی بر لزوم تقویت نظارت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها تاکید کرد و گفت: 
نباید اجازه داد که در نتیجه سوء استفاده های شخصی در حوزه اصناف و بازار، برای زائران 

بارگاه منور حضرت رضا)ع( در دهه کرامت، نارضایتی ایجاد شود.

جشنواره سرود رضوی در استان 
مرکزی برگزار می شود

حجت االسالم ذوالفقاری گفت: همزمان با جشن های 
از مجموعه  کرامت، جشنواره سرود رضوی  دهه 
برنامه های شب های فرهنگ رضوی برگزار می شود.

حجت االسالم »مصطفی ذوالفقاری« در خصوص شیوه نامه 
برگزاری جشنواره استانی سرود رضوی گفت: همزمان با جشن 
های دهه کرامت و میالد فرخنده هشتمین خورشید آسمان 
امامت و والیت حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( و 
حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها(، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان مرکزی با همکاری ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان )فهما( جشنواره سرود 
رضوی از مجموعه برنامه های شب های فرهنگ رضوی را 
برگزار می کند. رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان مرکزی افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ منور 
کرامت و گسترش فرهنگ غنی رضوی با تأکید بر اصول و 
ارزش های خاندان عصمت و طهارت)علیهم السالم(، تولید و 
نشر آثار غنی در حوزه فرهنگ رضوی و توجه به جایگاه معنوی 
حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم(  وحضرت فاطمه 
معصومه)سالم اهلل علیها(، ایجاد رقابت سالم به منظور کشف و 
شناسایی استعدادهای برتر فعاالن سرود در حوزه معارف اسالمی 
و ترغیب و تشویق مربیان و هنرمندان فعال این عرصه برای 
تولید آثار فاخر سرود با موضوعات جشنواره اهداف این جشنواره 
است. وی با بیان اینکه فراخوان و ثبت نام ۱۸ الی ٣٠ خرداد 
است، اضافه کرد: ۱٣ تیر ماه زمان برگزاری جشنواره  در مجتمع 

فرهنگی هنری آفتاب اراک است.
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مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان سمنان بازداشت شد

فعالیت ۳۷ دارالقرآن وابسته به 
آموزش و پرورش

رئیس اداره قرآن و نماز اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان با ارائه آماری از وضعیت فعاالن قرآنی 
دانش آموزی، همچنین بر لزوم توجه جدی به پیوند 

مدرسه و مسجد تأکید کرد.

حجت االسالم سیداصغر سادات حسینی، رئیس اداره قرآن 
و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به 
فعالیت ٣٧ دارالقرآن وابسته به این نهاد تصریح کرد: همزمان 
با فصل تابستان و ایام اوقات فراغت دانش آموزان، فعالیت 

اصلی این دارالقرآن ها آغاز می شود.
وی با افزودن اینکه در همه شهرستان ها و مناطق حداقل 
یک دارالقرآن وجود دارد در عین اینکه شهری مانند کشکوئیه 
به دلیل مشارکت خیرین و استقبال مردم، سه دارالقرآن دارد؛ 
اظهار داشت: فعاًل برای توسعه این تعداد دارالقرآن برنامه ای 

نداریم و صرفاً به تجهیز مراکز موجود اقدام می کنیم.

توسط  بیمارستانی  پوشاک  تولیدی  کارگاه 
خادمیاران رضوی کانون محلی دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی شهرستان قائمشهر و به 
کمک یک خّیر نیک اندیش در روستای واسکس 

راه اندازی شد.

مسئول کانون خادمیاران محلی دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی شهرستان قائمشهر با اشاره به فعالیت های محرومیت 
زدایی خادمیاران افتخاری آستان قدس، گفت: ایجاد کارگاه 

های تولیدی و مشاغل خانگی را با کمک خیرین برای رفع 
معیشت نیازمندان و محرومین پیگیر هستیم.

وی درخصوص راه اندازی کارگاه تولیدی پوشاک مردانه و 
زنانه بیمارستانی در روستای واسکس اظهار کرد: این کارگاه 
دارای دستگاه های برش ، سردوز ، اتوبخار ، چرخ صنعتی و 
ژانومه به ارزش ۱۵٠ میلیون ریال است که توسط یک خّیر 

نیک اندیش تدارک دیده شد.
مسئول کانون خادمیاران محلی دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی شهرستان قائمشهر یادآورشد: دو خانم نیازمند با راه 
اندازی این کارگاه مشغول به فعالیت شدند و پنج نفر به طور 

مستقیم از در آمد آن ارتزاق می کنند .

به همت خادمیاران رضوی صورت گرفت: 

راه اندازی کارگاه تولیدی پوشاک در روستای واسکس قائمشهر

فرزاد فتاحی مدیرکل سابق ورزش و جوانان 
استان سمنان و مدیرکل فعلی ورزش و جوانان 
خراسان رضوی به دلیل آن چه برخی مسائل 

و ابهامات مالی خوانده می شود، دستگیر شد.

در ادامه پرونده تخلف اداره ورزش و جوانان استان سمنان 
که چندی پیش دو کارمند آن بازداشت شده بودند،»فرزاد 
فتاحی« مدیرکل سابق در خصوص مسائل مالی اداره کل 
ورزش و جوانان استان سمنان نیز دستگیرشد. همچنین گفته 
می شود »محسن جهانشیر« سرپرست سابق ورزش و جوانان 
استان سمنان که در دوره فتاحی معاونت وی را عهده دار بود 

نیز دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده است.

منابع آگاه اطالع داده اند که فتاحی در تالش برای تامین 
وثیقه مورد نیاز است. در همین رابطه چهار ماه پیش دو کارمند 
ورزش و جوانان استان سمنان نیز دستگیر شده بودندکه درباره 
اتهامات آنها ارتشا و برخی تخلفات مالی از هیئت های ورزشی 
ذکر شده بود. مدتی پیش فرزاد فتاحی بعنوان مدیرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی وهمچنین محسن جهانشیراخیرا به 

سمت مدیرکل ورزش و جوانان همدان منصوب شده اند.
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خبرگزاری

امام  رضا )ع(: به راستی که بدترین مردم کسی است که یاریاش را ]از مردم[ 
باز دارد و تنها بخورد و زیردستش را بزند.
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