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امام خمینی )ره(:
 در هر صورت ما باید دنبال این معنا 
باشیم که مردم را نگه داریم، و همین 
طوری که آقایان می گویند؛ بدون 
پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد.
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امام جماعت مسجد خلیل اهلل تاکید کرد 

فعالیتهایقرآنیمساجدنبایددرحاشیهمداحیها
وسخنرانیهاباشد
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حجت االسالم جوادی با بیان اینکه برخی سیاست های اشتباه موجب کمرنگ 
شدن فعالیت های قرآنی در مساجد شده، گفت: ضعف در معرفی نخبگان 
قرآنی مساجد، عدم تشویق و اطالع رسانی از برنامه ها و اولویت دهی به 

مداحی و مناجات خوانی ازجمله عوامل این نقیصه است.

»حجت االسالم سید رضا جوادی« بر لزوم تقویت جلسات قرآنی در مساجد تاکید کرد 
و گفت: امروز متاسفانه برخی از سیاستگذاری های اشتباه مساجد را گرفتار بی توجهی 

به برنامه های قرآنی در این خانه های خدا کرده است.
امام جماعت مسجد خلیل اهلل )واقع در خیابان شهید مدنی( با اشاره به دالیل ضعف 
ها و کاستی های موجود در این زمینه افزود: متاسفانه، امروز جلسات قرائت قرآن و 
کرسی های تالوت و حفظ در مساجد برگزار و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت 
برای  تربیت و پرورش قاری و مکبر در مساجد انجام می شود، ولی با برگزاری 
مسابقات قرآنی سود و افتخار آن نصیب دیگر دستگاه ها که بودجه هم برای انجام 
فعالیت های قرآنی دارند، می شود. در حالی اهالی مساجد برای تربیت آن قاری 
سرمایه گذاری و سال ها زمان صرف کرده اند و باید از سوی مرکز رسیدگی به امور 

مساجد نسبت به شناسایی چنین نخبگانی برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
جوادی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال استاد نوروزی از اساتید برجسته و بین المللی 

قرآن کریم، سال های سال است که در مسجد خلیل اهلل قرائت قرآن تدریس می 
کند و در رشته های حفظ و قرائت قرآن نوجوانان و جوانانی بسیاری از این مسجد 
پرورش یافته اند. اما اگرچه برگزاری چنین برنامه های قرآنی در راه رضای خدا صورت 
می گیرد، اما هیچ انگیزه و تشویقی برای برگزار کنندگان چنین برنامه ای در مساجد 
لحاظ نمی شود. همین موجب بی انگیزگی برای برپایی چنین برنامه هایی در 

مساجد می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: کانون های مساجد روستایی تنها مرکز فرهنگی در مناطق محروم و دورافتاده است که با 
کمترین امکانات تالش می کنند تا کارهای مهم آموزشی، دینی و فرهنگی داشته باشند.

»نادر سقاء« دیروز )19 خردادماه( در دیدار با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل گفت: متاسفانه در کارهای زیر ساختی، اجرایی و عمرانی اگر مباحث پیوست فرهنگی مدنظر 
قرار نگیرد با مشکالت متعدد روبرو خواهیم بود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل، تصریح کرد: در همه سرمایه گذاری های انجام شده باید پیوست و مباحث 
فرهنگی پیش بینی شود به ویژه در مناطق روستایی تا شاهد بازخوردهای مناسب در سطح جامعه باشیم. این مقام مسئول، اظهار داشت: کانون های مساجد روستایی تنها مرکز فرهنگی در مناطق 
محروم و دورافتاده است که با کمترین امکانات تالش می کنند تا کارهای مهم آموزشی، دینی و فرهنگی داشته باشند. وی، ادامه داد: بیش از 550 کانون در سطح استان فعال است که از این 
تعداد حدود 60 درصد در مناطق روستایی، محروم و دورافتاده قرار دارد. سقاء، خاطر نشان کرد: روستاهای همچون روستای فوالدلوقویی که در سطح کشور دو سال پیاپی به عنوان روستای نمونه 

در زمینه های کتابخوانی معرفی شده اند باید حمایت شود البته چنین روستاها در سطح استان بسیار زیاد هست اما به صورت خودجوش و گمنام فعالیت می کنند.

کانون های مساجد روستایی تنها مرکز فرهنگی در مناطق محروم است
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حمایت از طرح های بومی 
کانون های مساجد جنوب کرمان

مجید خوبی زاده، گفت: ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد جنوب کرمان، با اختصاص سرانه حمایتی 
از چند طرح پیشنهادی کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد این منطقه، حمایت کرد.

» مجید خوبی زاده« مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
جنوب کرمان، با اشاره به اختصاص سرانه حمایتی از طرح های 
بومی کانون های مساجد جنوب کرمان، گفت: ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد جنوب کرمان، به منظور حمایت از طرح 
های بومی، از 6 طرح پیشنهادی کانون های فرهنگی هنری 

مساجد جنوب کرمان حمایت شد.
مجید خوبی زاده، اضافه کرد: این طرح ها شامل » رشد«، » 
کتاب من «، » نغمه های مسجدی «، » خانه بهشتی «، » 

مسجد دوستدار خانواده « و » تقوا در فضای مجازی« بودند.

نمایــه

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

برگزاری ویژه برنامه سالروز تخریب 
قبور ائمه بقیع)ع( در مسجد بقیع

امام جماعت مسجد بقیع از برگزاری ویژه برنامه 
هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم 
این  شهادت  سالروز  در  گفت:  و  داد  خبر  السالم 
امامان)ع( نیز هر سال مجری برنامه های خاص تری 

هستیم.

حجت االسالم »احمدرضا پرویزی« با اعالم برگزاری ویژه 
برنامه سالروز تخریب قبور ائمه بقیع)ع( در مسجد بقیع، اظهار 
کرد: این ویژه برنامه چهارشنبه، ۲۲ خرداد بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا با سخنرانی حجت االسالم سیدرضا حسینی در 

این مسجد برگزار می شود.
امام جماعت مسجد بقیع )واقع در خیابان ستارخان( تصریح 
مستند،  و  فیلم  پخش  با  داریم  سعی  آن  بر  عالوه  کرد: 
برنامه  تبیین کنیم.  برای مردم  را  بقیع)ع(  ائمه  مظلومیت 
سخنرانی در سالروز تخریب قبور ائمه بقیع)ع( سال ها است 
که از کارویژه های این مسجد است، زیرا از این طریق به 
پرسش ها و شبهاتی که مردم در این زمینه دارند، پاسخ داده و 

درباره این مسئله مهم شفاف سازی می کنیم.

کانون  تابستانی  در کالس های  ثبت نام  آغاز  اعالم  با  حجت االسالم غالمی 
فرهنگی هنری سیدالشهداء)ع(، گفت: این کالس ها ویژه دختران و پسران 
بین ۷ تا ۱۸ سال با عنوان »فصل شیرین« برگزار و شامل رشته های مختلف 

هنری و ورزشی می شود.

»حجت االسالم صادق غالمی« از آغاز ثبت نام کالس های تابستانی در کانون سید 
الشهدا)ع( مسجد مفتخر خبر داد و اظهار کرد: برنامه های تابستانی این کانون ویژه دختران 
و پسران سنین 7 تا 18 سال برگزار می شود و زمان ثبت نام در آنها نیز از ۲0 تا 30 خرداد 

ماه است.
امام جماعت مسجد مفتخر )واقع در بلوار شهید اندرزگو( به برنامه هایی که در این کانون 
برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: اردو و پویایی گروهی، استخر و فوتبال، تئاتر و سرود، 
مهارت آموزی، مهارت های زندگی و حلقه های معرفتی از جمله برنامه هایی است که در 

این کانون برای این گروه سنی با عنوان »فصل شیرین« برگزار می شود.
غالمی تصریح کرد: ضمن اینکه تالش می کنیم با برگزاری کالس های خالقیتی زمینه  
کشف استعدادهای خردساالن را فراهم کنیم، زیرا از این طریق خردساالن با انجام کارهای 
گروهی برخی مباحث دینی را همراه با خالقیت می آموزند و با ایجاد فرصت های تربیتی 
جهت پرورش استعدادهای فرهنگی و مذهبی آنان سعی می شود، رونق حضور همه اقشار 

در این کانون فرهنگی هنری فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت مهد و پیش دبستانی رضوان کانون فرهنگی هنری سیدالشهدا)ع(، 
بیان کرد: این مهدکودک مفاهیم اجتماعی را که ضروری است، کودک زیر 7 سال بیاموزد 
با اقتباس و الگو گرفتن از سیره پیامبر)ص( در قالب داستان و نمایش ارائه می دهد، این 
داستان ها مشتمل بر موضوعات عادی در روند زندگی است. همچنین، در مهد رضوان عالوه 
بر رشد و شکوفایی کودکان، حضور مادران در کالس ها و هم اندیشی ها )که از قبل طراحی 

شده( به همراه ارائه بسته محتوایی به مادران ارائه می شود.

امام جماعت مسجد مفتخر اعالم کرد 

تجربه »فصل شیرین« به همت کانون فرهنگی هنری سیدالشهدا)ع(
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مهلت ارائه اسناد حمل در خصوص حواله های ارزی واردات ماشین آالت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی به مدت حداکثر ۱۸ ماه، افزایش یافت.

»علی وکیلی«، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، در بخشنامه ای به تمامی گمرکات اجرا یی، بخشنامه »افزایش مهلت ارائه اسناد حمل در خصوص حواله های ارزی واردات ماشین 
آالت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی به مدت حداکثر 18 ماه« را ابالغ کرد. در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه 60/ 5۴871  مورخ ۲۲/ 0۲/ 98  مدیرکل 
محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 98/ ۴3131  مورخ 15/ 0۲/ 98  بانک مرکزی ج. ا. ا در خصوص افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های 
ارزی واردات »ماشین آالت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی« به مدت حداکثر 18 ماه از تاریخ حواله ارزی به شرط تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت 

صنعت، معدن و تجارت جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.
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واردات ماشین آالت و قطعات تسهیل می شود

موافقت مجلس با کلیات الیحه 
تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه 
الیحه  کلیات  با  خرداد   ۱9 یکشنبه  دیروز  علنی 
موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

موافقت کردند.

طبق این موافقت نامه موقت، منطقه آزاد تجاری بین جمهوری 
اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اروسیا از کشورهای عضو 

تشکیل می شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رییس جمهور تقاضای 
حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کاال را 

ارائه داد که مورد قبول اسحاق جهانگیری قرار گرفت.

»غالمحسین شافعی« با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدا از 
مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کاال را ارائه داد که مورد قبول معاون اول 
رئیس جمهور قرار گرفت. جهانگیری در پی  نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، 
به وزیر اقتصاد دستور داده اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد 

آن را ارائه دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه نوشته است: گواهی مبدا، از جمله اسنادی است که 
گمرک ایران به استاند ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کاال به 
کشور مطالبه می کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه 
اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض می شود و حتی در مواردی 

ارائه آن میسر نیست.
شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، 
تصریح کرده است: بر اساس تبصره های یک و ۲ ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور 
گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان پذیر نباشد یا در مواردی که کشور 
سازنده کاال احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه های ترجیحی 

و محدودیت های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نیست.
در ادامه نامه، رییس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت های ناشی از 
تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در 
دستوری به گمرک ایران اعالم کند تا اطالع ثانوی )زمان رفع تحریم های اقتصادی ظالمانه( 

بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کاالهای وارداتی اقدام کند.

در پاسخ به نامه شافعی انجام شد؛ 

موافقتجهانگیریباترخیصکاالبدوندریافتگواهیمبدا

پنجــره

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

صیانت از حقوق و آزادی های 
ملت در نظرات شورای نگهبان

کدخدایی با ذکر مثالی از اعالم نظر این نهاد راجع به 
الیحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
بر   ،۱۳9۰ سال  مصوب  غیرمجاز  مهمات  و  سالح 
صیانت از حقوق و آزادی های ملت در نظرات شورای 

نگهبان« تاکید کرد.

»عباسعلی کدخدایی«، سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی 
تحت عنوان »صیانت از حقوق و آزادی های ملت در نظرات 
شورای نگهبان« در اینستاگرام نوشت: »حق دادرسی عادالنه 
۲ )رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح( رسیدگی به 
اتهامات و صدور حکم به وسیله دادگاه صالح، یکی از مهمترین 
جنبه های تضمین حق دادرسی عادالنه و حفظ حقوق مشروع 
ملت در هر نظام حقوقی است. وفق اصل 159 قانون اساسی: 
»مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل 

دادگاه ها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است.«
به موجب فصل حقوق ملت و اصل 36 قانون اساسی نیز »حکم 
به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به 
موجب قانون باشد«. شورای نگهبان نیز بارها با استناد به همین 
اصول از تصویب قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری 

به عمل آورده است.

طی پنج سال گذشته زیرساخت های بسیاری از جمله ۶ خط مستقیم هوایی 
بین شهرهای ایران و عمان ایجاد شده است که در ادامه این مسیر دیروز خط 

پروازی جدید مسقط -تهران- مسقط افتتاح شد.

عمان در خالل سال های متمادی نقش میانجی را میان ایران و کشورهای غربی ایفا کرده 
است. سلطان قابوس پس از انقالب ایران برای اولین بار بعد از انتخابات سال 1388 به عنوان 

رئیس دولت به ایران آمد تا بتواند از بسته شدن سفارت انگلیس جلوگیری کند. همچنین عمان 
در ادامه مذاکره هسته ای ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا نقش مؤثری داشت.

دو کشور در کنار روابط سیاسی دارای روابط اقتصادی و تجاری نیز بوده اند تا جایی که بررسی 
روند تجارت ایران و عمان در بازه زمانی سال 138۴ تا 139۴ نشان می دهد که صادرات به 
عمان طی 10 سال گذشته روندی مثبت داشته و در سالهای اخیر سرعت و شدت بیشتری نیز 
به خود گرفته است. مقایسه آمارهای هفت ماه ابتدایی سال 97 با مدت مشابه سال 96 نشان 

می دهد که حجم تجارت ایران و عمان ۲93 میلیون دالر افزایش یافته است.
بر این اساس میزان مبادالت تجاری ایران و عمان طی پنج سال گذشته ۲00 میلیون 
دالر بوده و این آمار سال 97 به 1.۲ میلیارد دالر افزایش یافته است. طی پنج سال گذشته 
زیرساخت های بسیاری از جمله 6 خط مستقیم هوایی بین شهرهای ۲ کشور از جمله تهران، 
شیراز، مشهد، اصفهان، کیش و قشم و چهار خط کشتیرانی میان بنادر ۲ کشور برای بهبود 

روابط تجاری ایجاد شده است.
حاال در ادامه توسعه روابط تجاری دو کشور خط هواپیمایی عمانی» سالم ایر« از مسقط به 
تهران و بالعکس دیروز یکشنبه 19 خرداد با حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران، مقامات 

ارشد سازمان هواپیمایی عمان و مدیرعامل شرکت »سالم ایر« افتتاح شد.
بر اساس اعالم سفارت ایران در عمان، این خط پروازی در گام اول هفته ای سه پرواز در 
روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه خواهد داشت. شرکت سالم ایر شرکتی خصوصی 
است که اخیراَ پروازهایی را در مسیرهای نزدیک راه اندازی کرده و ۲ سال قبل اولین پرواز 
خود را در مسیر مسقط- شیراز برقرار کرد و در آینده نزدیک سومین پرواز خود را در مسیر 
مسقط-مشهد برقرار می کند. در حال حاضر شرکت عمانی عمان ایر نیز در مسیر مسقط-

تهران و مسقط - مشهد فعال است.

در ادامه توسعه روابط ایران و عمان صورت گرفت: 

افتتاح خط پروازی جدید مسقط -تهران- مسقط
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زینلی با اشاره به اجرای طرح »حرم تا حرم« در ایام دهه کرامت، گفت: سفر سه هزار و ۳۰۰ نفر در قالب ۲۳ کاروان از حرم حضرت شاهچراغ )ع( آغاز می شود 
و این افراد به عتبات و حج مشرف می شوند.

»علیرضا زینلی«، دیروز )یکشنبه 19 خرداد( در جلسه هماهنگی شورای دهه کرامت با اشاره به اینکه برنامه های هفته حج همزمان با دهه کرامت برگزار می شود، گفت: مجموعه حج و زیارت و 
حرم مطهر با هم همکار هستند و برای زائران خدمت می کنند.

مدیر کل حج و زیارت فارس از برپایی کاروان های »حرم تا حرم« خبر داد و افزود: سفر سه هزار و 300 نفر در قالب ۲3 کاروان از حرم حضرت شاهچراغ )ع( آغاز می شود و این افراد به عتبات 
و حج مشرف می شوند. وی با اشاره به برگزاری میثاق با شهدا و میثاق با حضرت شاهچراغ )ع( توسط زائران حج و عتبات در ایام دهه کرامت، گفت: خانواده فرهنگ و ارشاد برای نخستین بار 
در کشور راه اندازی شده است و پیشنهاد می کنم، خانواده دهه کرامت هم باید ایجاد شود. زینلی افزود: اولین گروه زائران عراقی وارد شیراز شد و گروه دوم از زائران عراقی هم در دهه کرامت به 

شیراز می آید و به دیدار تولیت این حرم مطهر می روند.

www.shabestan.irخبرگزاری

بهبودی با بیان اینکه بهانه تراشی عده ای مانع از 
تحقق اهداف تشکیل اتحادیه تشکل های قرآن 
و عترت کشور شده است، گفت: عدم بروز 
باعث  ملی  سطح  در  اتحادیه  این  کارکردهای 
شده امروز موسسات قرآنی در برزخ کاری قرار 
گرفته و با مشکالت عدیده دست و پنجه نرم 

کنند.

»حسین بهبودی« با اشاره به مشکالت پیشروی موسسات 
قرآنی علی رغم تشکیل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت 
کشور،  اظهار کرد: فلسفه تشکیل این اتحادیه آن بود که 
بتوانند در راستای مطالبات انجام نشده موسسات قدم بردارند 
تامین و در زمینه چالش هایی پیشروی  را  آنها  و منافع 
موسسات به عنوان نماینده تشکل ها ایفای نقش کنند و 

در مسیر رفع مشکالت موسسات قدم بردارند.
مدیر امور مؤسسات و استان های سازمان دارالقرآن الکریم 
تصریح کرد: 1۴ تا 15 اتحادیه در زمینه قرآنی در کشور فعال 
بوده و تالش می کردند، اما این اتحادیه ها با موانع، مطالبات 
و مشکالتی روبرو بودند،به همین جهت موضوع تشکیل یک 
اتحادیه واحد و ادغام اتحادیه ها مطرح و خوشبختانه تشکیل 
اتحادیه واحد برای حصول اهداف تعریف شده تشکیل شد، 
زیرا که در اثر موازی کاری ها، آسیب هایی بسیاری متوجه 
موسسات شده بود به همین جهت این اتحادیه واحد برای 

پیگیری مطالبات موسسات فعال شد.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل اتحادیه واحد بیان کرد: بحث 
ادغام اتحادیه های موسسات قرآنی، بیش از هشت سال بر 
میز مذاکره قرار گرفت و در هیچ مقطعی نیز فراموش نشد 

که این نشاندهنده اهمیت موضوع بود، چراکه اگر موضوع بی 
ارزشی بود، وقتی که به اولین یا دومین چالش و بن بست می 
خورد، فراموش می شد،اما اینکه حدود هشت سال موضوع 
ادغام اتحادیه ها به طول انجامید و در نهایت تصویب شد، 
نشان از جایگاه و ارزش اتحادیه واحد است زیرا که مطالبه 

موسسات هم همین بود که این اتفاق بیافتد.
بهبودی تاکید کرد: اصل ادغام اقدام که مصوبه شورای 
توسعه فرهنگ قرآنی و هیئت رسیدگی به امور مؤسسات 
قرآنی کشور است، اقدام صحیحی بوده و با نظر دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فعالیت های 
قرآنی ادغام انجام و حتی موضوع از دستور  جلسه  اخیر 
شورای توسعه قرآنی خارج شد، زیرا ادغام بعد از مصوبه 
محقق شد و تشکیل اتحادیه های واحد کشوری و استانی 
صورت گرفت که اسناد آن هم موجود، ولی این موضوع 

در حال حاضر تا حدودی با یک نقیضه و چالش برخورد 
کرده است.

مدیر امور مؤسسات و استان های سازمان دارالقرآن الکریم 
اضافه کرد: متاسفانه برخی در این میان چالش هایی به وجود 
آوردند و قریب یکسال است، این چالش ها همچنان ادامه 
دارد، به همین جهت طبیعتا موسسات احساس می کنند که 
آن اتفاقی که بعد از این مصوبه باید رخ می داد، هنوز محقق 

نشده است.
بهبودی تاکید کرد: از این رو، مسیری که باید با ادغام اتحادیه 
های استان ها آغاز و منجر به ثبت اتحادیه واحد کشوری 
می شد با بهانه تراشی ها، هنوز نمود و بروز ملی نیافته و از 
وجود اتحادیه واحد کشوری نمی توانند بهره ببرند، چرا که 
اهدافی که قرار بود، محقق شود، نیمه تمام باقی مانده است و 
موسسات به مطالباتی که می خواستند هنوز دست نیافته اند.

مدیر امور مؤسسات و استان های سازمان دارالقرآن الکریم بیان کرد 

برزخکاریموسساتقرآنیدرسایهکشمکشو
موازیکاریاتحادیهها

اجرای طرح »حرم تا حرم« همزمان ایام دهه کرامت در شیراز

اختتامیه جشنواره ملی عکس 
»وقف چشمه همیشه جاری« در 

دهه کرامت برگزار می شود

گفت:  گفت:  گرایی  صفری  االسالم  حجت 
همیشه  چشمه  »وقف  عکس  ملی  جشنواره 
جاری« در سال گذشته برپا شد و اختتامیه آن در 

دهه کرامت برگزار می شود.

)یکشنبه 19  حجت االسالم »علی صفری گرایی«، دیروز 
خرداد( در جلسه هماهنگی شورای دهه کرامت فارس گفت: 
جشنواره ملی عکس »وقف چشمه همیشه جاری« در سال 

گذشته برپا شد و اختتامیه آن در دهه کرامت برگزار می شود.
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه فارس با تاکید بر اینکه پنج 
هزار عکس از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده 
است، اضافه کرد: قصد داریم اختتامیه آن با حضور مسئولین 

کشوری برگزار شود.
بر اساس این گزارش در ادامه »سیده معصومه دستغیب«، مدیر 
کل امور بانوان و استانداری فارس هم با اشاره به برگزاری برنامه 
های مختلف ایام دهه کرامت ویژه بانوان، گفت: وظیفه همه 

سازمان ها هست که برای دهه کرامت فعالیت کنند.

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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زارع با بیان اینکه هزینه سفر عتبات عالیات 
ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد، گفت: نرخ ارز 
برای بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان 
این  البته  است  شده  اعالم  تومان  هزار  یازده 
میزان برای ایام عرفه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش 

می یابد.

»محمد زارع« در نشست خبری تشریح برنامه های بیست 
و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان که دیروز )یکشنبه 19 
خرداد ماه( در دفتر مرکزی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 

برگزار شد با بیان اینکه هزینه سفر عتبات عالیات تابع نظرات 
سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا است، اظهار کرد: البته 
این موضوع ارتباط مستقیم به نرخ ارز دارد و هر گونه تغییر 
در این نرخ موجب کاهش یا افزایش هزینه های سفر عتبات 
دانشگاهیان می شود. معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان افزود: نرخ ارز برای بیست و یکمین دوره 
عتبات دانشگاهیان یازده هزار تومان اعالم شده است که بر 
این اساس هزینه سفر هوایی سه میلیون و 300 هزار تومان 

و هزینه سفر زمینی یک میلیون و 900 هزار تومان است.
وی ادامه داد: این مبلغ می تواند با توجه به نوسانات ارز برای 
دوره های آتی افزایش یا کاهش یابد. زارع گفت: هزینه سفر 
عتبات دانشگاهیان امسال نیز در دوره عرفه 15 تا ۲0 درصد 

افزایش می یابد، بنابراین هزینه این سفر طی سیزدهم تا 
بیستم مرداد ماه 15 تا ۲0 درصد افزایش می یابد. وی در 
ادامه درباره کاهش هزینه روادید سفر به عتبات عالیات یادآور 
شد: به دلیل حذف هزینه روادید، هزینه پرداختی به هزار و 
۲00 نفری از کسانی که این هزینه را پرداخت کرده اند، 
عودت داده شد که بیشتر این افراد با طی روال قانونی مبالغ 
خود را دریافت کردند. معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان در پایان دوباره تاکید کرد: افزایش قیمت 
سفر در بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان مربوط به 
نوسانات ارز است. گفتنی است، ثبت نام در بیست و یکمین 
دوره عتبات دانشگاهیان از روز گذشته )شنبه، 18 خرداد ماه( 

آغاز شده و تا ۲7 خرداد ادامه دارد.

هزینه عتبات دانشگاهیان تابع نوسانات ارز است

برگزاری دوره آموزش مکالمه 
عربی ویژه عکاسان اربعین

عکاسان  ویژه  عربی  زبان  مکالمه  آموزشی  دوره 
اربعین ۱۳9۸ از سوی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکزی اربعین به صورت آنالین و حضوری و بدون 

هزینه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نام نویسی در این دوره آموزشی از 11 تا 
۲۲ خرداد از همین پایگاه انجام می گیرد و عالقه مندان می توانند 
جهت ثبت نام اقدام کنند. این گزارش می افزاید: این دوره آموزشی 
در دو سطح مقدماتی )عمومی و آنالین( و تکمیلی )تخصصی و 
حضوری( برگزار می شود که دوره مقدماتی به مدت ۲0 جلسه 
به صورت آنالین انجام می گیرد و پس از موفقیت افراد در این 
دوره، مرحله تکمیلی ویژه عکاسان برگزار می شود. جهت ثبت نام 
از طریق آدرس ذیل اقدام و فرم عضویت را تکمیل نمایید. شروع 
دوره و اطالعات تکمیلی متعاقبا به افراد ثبت نامی اعالم می شود.
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حجت االسالم قوامی با بیان اینکه دین داری مقطعی و محدود به مناسبت ها نیست، گفت: باید روی محتوا کار کنیم، اگر جاذبه ایجاد کنیم قطعاً در تمامی ایام سال 
شاهد حضور پررنگ مردم در مراسم ها و مکان های مذهبی خواهیم بود.

حجت االسالم »سید صمصام الدین قوامی« با اشاره به کیفیت حضور مردم در ایام مختلف سال در مراسم ها و مجالس مذهبی، اظهار کرد: بنابر مناسبت هایی که در طول سال وجود 
دارد این حضور بعضا گاهی پررنگ تر می شود اما نمی توان گفت که به طور کلی در یک ایام خاصی شاهد این حضور هستیم و در دیگر روزها و ایام این جمعیت به حداقل می رسد.

امام جمعه پردیسان قم ادامه داد: برای مثال در شب های احیاء و یا تاسوعا و عاشورای حسینی، تمرکز بیشتری در مجالس می بینیم اما هرگز بدین معنا نیست که افراد در همین ایام بیایند 
و بروند، حتی کسانی که چندان اعتقادات محکمی ندارند باز هم در طول سال سعی می کنند به مسجد بیایند، البته این مساله یعنی حضور در ایام خاص نشان می دهد که وقت خاص 

و وقت اضطرار جاذبه خودش را دارد.

دین داری مقطعی و محدود به مناسبت ها نیست
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حجت االسالم احمدی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئوالن به نقش 
بی بدیل مساجد در جریان سازی آموزه های دینی به ویژه در حوزه مهدویت 
حوزه ای  هر  در  مساجد  گاه  هر  گفت:  ندارند،  چندانی  اعتقاد  انتظار  و 

میدان دار شدند موفقیت های چشمگیری را رقم زده اند.

حجت االسالم »سید ناصر احمدی« با بیان اینکه اعتقاد به منجی آخرالزمان و نجات 
دهنده بشریت از رنج ها و آالم نقطه مشترک همه فرهنگ ها است، اظهار کرد: این اعتقاد 
ریشه در عالقه فطری انسان ها به جامعه آرمانی )اتوپیا( دارد و در این میان، جهت دهی 

درست و انسانی به آن حائز اهمیت است.
امام جماعت مسجد طوس افزود: حضرت محمد مصطفی)س( در جایگاه آخرین پیامبر و 
اسالم به عنوان تکمیل کننده سایر ادیان الهی، ظهور منجی در آخرالزمان را بشارت و آیات 
و روایات به خوبی این موضوع را برای مسلمانان شرح داده اند. وی تصریح کرد: فعالیت 
های بسیاری در حوزه تبیین معارف مهدویت و معرفی مصداق این مفهوم طی سال 
های اخیر در کشور انجام گرفته است اما چون تبلیغات ما به اندازه کافی و در برخی موارد 
درست و اقناعی نبوده است، فرقه های انحرافی رشد کرده اند. احمدی درباره نقش مساجد 
در معرفی شایسته فرهنگ ظهور و اعتقاد به حضرت مهدی)عج( گفت: اگر می خواهیم 
فرهنگ مهدویت در قالب گفتمانی فراگیرتر در کشور مطرح شود باید از ظرفیت مساجد 
بیشتر استفاده شود. وی در ادامه ابراز کرد: دستگاه های فرهنگی و اجتماعی کشور که 

در زمینه گسترش سبک زندگی اسالمی و مقابله با آسیب های مختلف با کاستی هایی 
روبرو هستند اگر مساجد را به کار گیرند حتما در انجام رسالت های خود و خنثی کردن 
تالش های دشمن در زمینه جنگ نرم موفق خواهند بود. امام جماعت مسجد حضرت 
عباس)ع( در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مسئوالن به نقش بی بدیل مساجد 
در جریان سازی آموزه های دینی به ویژه در حوزه مهدویت و انتظار اعتقاد چندانی ندارند یا 
دست کم، نسبت به این موضوع غافل هستند، این درحالی است که هرگاه مساجد در هر 

حوزه ای میدان دار شدند کشور صاحب موفقیت های خوبی شده است.

خداوند مددکار چه کسانی 
می شود؟

گره گشایی از مشکل و نیاز دیگران از توصیه های 
موکد در آموزه های دینی است تا جایی که در احادیث 
فراوان نسبت به آن تاکید و برایش برکات و آثار 

بسیار بیان شده است.

برآوردن نیاز برادران دینی و کمک به رفع مشکالتی که دامنگیر 
آنها شده است، از توصیه های موکد دین و ملزومات سبک 
زندگی اسالمی است. بی تردید در سبک زندگی منتظرانه که قرار 
است زمینه ساز ظهور و رسیدن به آن دولت موعود هم شود این 
خصیصه و توجه به نیاز دیگران و تالش برای رفع آن جایگاهی 
مهم دارد. چنان که امیرالمومنین امام علی)ع( فرمودند: »هرگاه 
یکی از شما بداند که برادرش نیازمند است، زحمت خواهش را از 
دوش او بردارد ]و در برآوردن آن پیشدستی کند[.« و از امام صادق 
علیه السالم است که فرمودند: »خداوند مددکار مؤمن است تا 
زمانی که مؤمن مددکار برادر خود باشد.« و نیز ایشان فرموده اند: 
»هر که یک نیاز از برادر مؤمن خود را برآورده سازد، خداوند عّز و 

جّل در روز رستاخیز صد هزار نیاز او را برمی آورد.«

امام جماعت مسجد طوس مطرح کرد  

نقشمسجددرگفتمانسازیمهدویتوانتظار

ــگ گلبان
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مصاحبه  آغاز  اعالم  با  نصوری  حجت االسالم 
تخصصی  مرکز  سه  سطح  داوطلبان  علمی 
مهدویت، گفت: از بین ۸۰ متقاضی، نهایتاً ۲۵ 
تا ۳۰ نفر برای تحصیل طی سه سال و جذب 
شدن در فعالیت های آموزشی پژوهشِی مهدوی 

انتخاب می شوند.

پذیرش  آغاز  از  نصوری«  »محمدرضا  االسالم  حجت 
مرکز تخصصی مهدویت  متقاضیان سطح سه  مصاحبه 
خبر داد و اظهار کرد: پذیرش این افراد که 80 نفر هستند 

از امروز آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد تا پس از مصاحبه 
علمی از بین آنها نهایتاً بین ۲5 تا 30 نفر که نصاب علمی را 
کسب کرده اند، برای حضور در سطح سه مهدویت ویژه سال 

تحصیلی 98-99 انتخاب شوند.
معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت ادامه داد: 
این مصاحبه علمی ویژه افرادی است که حداقل پایه 10 
حوزه را مسلط باشند، و طی آن دیدگاه اعتقادی- سیاسی، 
مهارت های تبلیغی، آموزشی و پژوهشی، سالمت جسمی 
اعتقادی به منظور اطمینان از عدم گرایش های انحرافی 

مهدوی متقاضیان به بررسی و آزمون گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه استعالم از نهادهای ذیربط تکمله این 
گزینش است، گفت: نتایج حاصل از مصاحبه علمی و نیز 

استعالم به منظور معرفی افراد واجدشرایط، شهریور ماه اعالم 
می شود تا افرادی که نصاب را کسب کرده اند برای مدت 

سه سال به تحصیل در سطح سه مهدویت مشغول شوند.

معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت خبر داد 

آغاز مصاحبه علمی سطح سه مهدویت

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون 
ورودی دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی

بر اساس تقاضای جمعی از داوطلبان مهلت ثبت نام 
در آزمون ورودی دانشگاه علوم اسالمی رضوی که 
پیش از این تا ۱۵ خردادماه اعالم شده بود تا پایان این 

ماه تمدید شد.

بنابر این گزارش، رشته های مقطع کارشناسی شامل علوم قرآنی و 
حدیث، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و کالم اسالمی، 

اقتصاد، حقوق و ادبیات عربی می شود.
داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در یکی از رشته های 
ادبیات عرب، ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ملل اسالمی، علوم 
قرآنی و حدیث، حقوق خصوصی، حقوق جزایی و جرم شناسی، 
حقوق بین الملل، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و کالم 
اسالمی ثبت نام کنند. رشته های مقطع دکتری نیز علوم قرآنی و 
حدیث، حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه و کالم اسالمی، حقوق 

بین الملل، حقوق خصوصی و فقه جزایی هستند.

انتشار ۳۰ اثر جدید به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به 
تازگی حدود ۳۰ اثر را با موضوعات مختلف 

منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

زندگی،  »کوله پشتی  »کتاب نامه 98«،  مخلص«،  »خادم 
برداشتی از هشتاد حدیث نبوی«، »گزیده موضوعی مشکوه 
چند رساله فارسی«، »جوانان نمونه صدر اسالم«، »ادیان 
خراسان در عصر امام رضا)ع(«، »شیعیان حجاز«، »کرامت 
و  وحدت  محور  موسی الرضا)ع(  علی بن  »امام  پروردگار«، 
کرامت«، »شیعه و تهمت های ناروا« و... برخی از عناوین 

کتاب های تازه نشر یافته بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
اختر آسمان والیت،  قدس رضوی است. سیره هشتمین 
محور و اساس کتاب »خادم مخلص« است. این اثر حدیث 
دلدادگی و پایداری از حریم پاکی ها در حرم مطهر رضوی 
است و همچنین آز آداب حضور، اخالص و بندگی زائران و 

شیوه خدمت خادمان مخلص می گوید.

http://shabestan.ir/detail/News/797896
http://shabestan.ir/detail/News/798017
http://shabestan.ir/detail/News/797854
http://shabestan.ir/detail/News/798078
http://shabestan.ir/detail/News/797826
http://shabestan.ir/detail/News/797848
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عباس زاده از راه اندازی مرکز خالق صنایع دستی در خانه تاریخی اعتمادی نیا در بیرجند خبر داد و گفت: سال گذشته ۸ میلیارد تومان در قالب طرح مشاغل 
خانگی و اشتغال فراگیر تسهیالت در سطح استان پرداخت شده است.

»حسین عباس زاده« دیروز )19 خرداد( در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت روز جهانی صنایع دستی اظهار کرد: راه اندازی مرکز علمی تخصصی پژوهش های نساجی سنتی در 
روستای جهانی خراشاد در دستور کار است و امیدواریم بتوانیم برای آن اعتبار ملی دریافت کنیم. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان 
اینکه آموزش، توسعه زیرساخت ها و حمایت از هنرمندان سه رکن اساسی رونق تولید است، گفت: سال گذشته 150 دوره آموزشی کوتاه مدت در حوزه صنایع دستی در استان برگزار شده است. 
عباس زاده بیان کرد: سال گذشته 8 میلیارد تومان در قالب طرح مشاغل خانگی و اشتغال فراگیر تسهیالت در سطح استان پرداخت شده است. وی از راه اندازی مرکز خالق صنایع دستی در 
خانه تاریخی اعتمادی نیا و در شهر بیرجند خبر داد و گفت: در این مرکز رشته های شاخص صنایع دستی استان از جمله بافت های  داری، نساجی سنتی و گوهرسنگ ها  فعال خواهد بود. عباس 
زاده با اشاره به لزوم توجه به رنگ رزی سنتی در استان، عنوان کرد: در خراشاد مجوز راه اندازی کارگاه رنگ رزی سنتی صادر شده و همچنین در خانه تاریخی اعتمادی نیا نیز انجام می شود.

مرکز خالق صنایع دستی در خانه تاریخی اعتمادی نیا راه اندازی می شود

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکی شبســتان. شــماره 248 . دوشــنبه 20 خرداد ماه 1398

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران: 

احتمالافزایشمعتادانمتجاهردرمحلههرندی
جلسه دیروز یکشنبه ۱9 خرداد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران در استانداری برگزار شد که در این جلسه چند مصوبه از قبیل طرح 
ملی سیمای زندگی دانشجویان استان تهران، مرکز نگهداری خاورشهر، 
پلمپ ساختمان های دارای پالک قرمز و جابجایی مراکز DIC مورد بررسی 
قرار گرفت که در این خصوص محمد علی اسدی در خصوص منازل دارای 
پالک قرمز گفت: هنوز پرونده ای در رابطه با فک پلمپ منازل پالک قرمز 

محله های شوش، هرندی و مولوی به دادستانی ارسال نشده است.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران بیان کرد: قرار بود بسیج اطالعات 
مربوط به این خانه ها را در اختیار دادستانی قرار دهد که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
در ادامه، سید نجم الدین محمدی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری در خصوص اقدامات شهرداری برای فراهم کردن مراکز نگهداری معتادان متجاهر 
تصریح کرد: شهرداری تهران در سطح شهر تهران 17 ساختمان برای نگهداری معتادان 
متجاهر دارد که اسم اش را بهاران گذاشته است که هشت مورد که در حال حاضر در اختیار 
معتادان متجاهر قرار گرفته است از استانداردهای الزم برخوردار می باشد لذا شهرداری تهران 
از سال 9۴ تا 98 امکانات الزم را برای معتادان انجام داده است ولی اکنون دیگر قادر به انجام 

آن اقدامات نیست لذا باید سایر دستگاه های متولی پای کار بیایند.
در ادامه، انوشیروان محسنی بندپی در پاسخ به این نماینده شهرداری تهران گفت: اینکه 
شهرداری بخواهد از انجام این اقدامات سلب مسئولیت کند، کار درستی نیست لذا مکلف است 
از طریق سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری، احداث و تکمیل مراکز نگهداری معتادان بهبود 

یافته اقدام کند و اداره این کار نیز بر عهده بهزیستی و شهرداری ها می باشد.
استاندار تصریح کرد: 17 و نیم درصد بودجه شهرداری ها مربوط به اقدامات فرهنگی، اجتماعی 
است و همچنین در حوزه عوارض نیز 80 درصد نرخ خود را افزایش داده است، پس منابع 
شهرداری محدود نیست و می تواند این اقدامات را برای قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهد، 
این امر یک وظیفه ذاتی، قانونی و اجتناب ناپذیر است که هم مقام معظم رهبری تاکید کرده 
و هم اعتیاد یک آسیب اجتماعی در جامعه محسوب می شود که باید اقدامات همه جانبه برای 

کاهش آن در جامعه صورت بگیرد.
همچنین، پروانه مروستی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به مرکز 
نگهداری بهاران اظهار کرد: قرار بود از هشت مرکز بهاران دو مرکز برای کودکان خیابانی در 
نظر گرفته شود؛ یکی از این مراکز آب آشامیدنی است و مشکل دیگر در این مراکز این است 

که هنوز پیمانکاران بعد از اتمام کارشان آنجا را تخلیه نکردند.
در ادامه، نجم الدین محمدی در پاسخ به انتقاد خانم مروستی تصریح کرد: همچین مسئله ای 

صحت ندارد و ما طی ۲۴ ساعت می توانیم پیمانکاران را از این مراکز تخلیه کنیم.
همچنین، محمد علی اسدی در خصوص جابجایی مراکز DIC گفت: برخی دستگاه ها مانند 
دانشگاه علوم پزشکی با جابجایی مراکز DIC از محله های شوش و هرندی موافق هستند 

اما پلیس با این اقدام مخالفت می کند.
همچنین، سرهنگ محمد بخشنده نیز در خصوص جابجایی مراکز DIC از محالت شوش، 
هرندی و مولوی گفت: اگر مراکز DIC از شوش، مولوی و هرندی منتقل شوند موجب حضور 

و هجوم بیشتر معتادان در این مناطق خواهد شد.

پیاده روها و نمای ساختمان های 
تهران ساماندهی شود

بودجه شورای شهر  و  برنامه  رییس کمیسیون 
ساختمان،  نمای  روها،  پیاده  ساماندهی  تهران 
را  پایتخت  های  ساختمان  عمر  ای  دوره  نظارت 
شهرسازی  معاونت  روی  پیش  مهم  موضوع  سه 

شهرداری عنوان کرد.

»مرتضی الویری« در جلسه امروز شورای شهر تهران به چهار 
بن بست در خصوص گزارش معاونت شهرسازی شهرداری 
تهران اشاره کرد و گفت: ساماندهی پیاده روهای پایتخت باید 
در اولویت قرار گیرد چرا که علیرغم هزینه های پایین برای 
ساماندهی پیاده رو رضایت زیادی در شهروندان ایجاد می کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص 
نماهای شهر تهران نیز گفت: با توجه به اینکه در تهران هر 
فردی می تواند نمای خانه خود را انتخاب کند، نمی توانیم در 

تهران هویت خاصی را احصا کنیم.
وی عمر ساختمان های پایتخت را موضوع دیگری عنوان کرد 
که باید به آن توجه شود و گفت: عمر ساختمان ها مشخص 
شده اما زمان ساخت ساختمان ها قابل معامله است چرا که 

نظارت های دوره ای وجود ندارد.
معاونت  در  اتوماسیون  تقویت  ضرورت  بر  ادامه  در  الویری 
شهرسازی تاکید کرد و گفت: با این اقدام بسیاری از تخلفات 

و امضاهای طالیی از بین می رود.

رییس شورای اسالمی شهر تهران تعداد پرونده های 
کمیسیون ماده ۱۰۰ را ۷۰ هزار پرونده اعالم کرد و 
گفت: شهرداری تهران جدیتی در این حوزه ندارد.

»محسن هاشمی« در حاشیه جلسه دیروز شورا و در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جلسه هم اندیشی صبح دیروز گفت: 
پرونده های کمیسیون ماده 100 به هفتاد هزار پرونده 

رسیده است.
رییس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری 
تهران به صورت جدی به پرونده های کمیسیون ماده 100 
ورود پیدا نمی کند، گفت: در جلسه هم اندیشی از شهردار 

تهران خواستیم که گزارش جدی تری از کمیسیون ماده 
100 ارایه کند.

وی در خصوص برنج های فروشگاه شهروند نیز گفت: در 
جلسه هم اندیشی همچنین از شهردار تهران خواستیم که 

گزارشی از این موضوع ارایه کند.

تهران  شهردار  گفته  به  کرد:  خاطرنشان  هاشمی   
آزمایشگاهی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی برنج های 
مذکور را مورد آزمایش قرار داده است که نتیجه آن این 
بوده که 70 درصد برنج هاشمی و مابقی برنج ایرانی از 

درجه های دو و سه بوده است.
وی با بیان اینکه باید موضوع برنج های فروشگاه شهروند 
در  توانند  می  خبرنگاران  افزود:  شود،  بررسی  تر  جدی 

و  شهروند  مدیران  با  شهروند  فروشگاه  برنج  خصوص 
حناچی وارد مذاکره شده و اخبار مربوط به آن را منتشر کنند.

7۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
شهرداری تهران جدیتی در این حوزه ندارد

مرکز سوانح و سوختگی کرمانشاه 
بزودی راه اندازی می شود

و  سوانح  بیمارستان  اندازی  راه  از  مرادی،  دکتر 
سوختگی گلستان به عنوان اولویت اصلی دانشگاه 

علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد.

»دکتر محمودرضا مرادی« دیروز)یکشنبه، 19 خرداد( در نشست 
ویژه پروژه بیمارستان سوختگی، گفت: راه اندازی مرکز سوانح 
و سوختگی گلستان اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، با تأکید بر 
تعامل و همکاری تنگاتنگ بخش های مختلف برای تسریع در 
این پروژه، افزود: همه مدیریت ها باید با دکتر سروش رئیس 
بیمارستان امام رضا)ع( که مسئولیت راه اندازی این پروژه را بر 
عهده دارد،نهایت همکاری را به عمل آورند. وی اظهار کرد: این 
همکاری و تعامل باید به گونه ای باشد که ایشان بتواند اولویت 
ها و برنامه های خود را برای اتمام ساخت و تجهیز مرکز سوانح 
و سوختگی گلستان پیاده کنند. دکتر مرادی، با اشاره به اهمیت این 
پروژه و لزوم سرعت بخشیدن به ساخت و راه اندازی آن، ابرازکرد: 
یک سلسله از اقدامات عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی استان 

کرمانشاه وابسته به آغاز به کار این بیمارستان است.
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری آذربایجان غربی گفت: اوقات فراغ یکی از فرصت های بسیار مغتنم در راستای اشاعه فرهنگ و پرورش نیروهای 
مسجدی است.

حجت االسالم اباذر بیگی، مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری آذربایجان غربی گفت: همه ساله برنامه های بسیاری در کانون های مساجد اجرا می شود که امسال می خواهیم 
بر کیفیت برنامه های توجه ویژه داشته باشیم. وی، جوانان را پرسشگرانی خالق عنوان کرد و افزود: باید این روح جستجو گر جوانان را با پاسخ های درست و دقیق سیراب کنیم و چه بهتر که 
یک جوان پاسخ پرسش های خود را از مسجد و نیروهای ارزشی و والیی بگیرد. این مسئول ادامه داد: اوقات فراغت به عنوان زمانی برای برقراری ارتباط بین جوان و مسجد و فرهنگ مسجدی 
است که باید از این فرصت به خوبی استفاده شود. بیگی خاطرنشان کرد: اخالق، نشاط و معنویت شعار برنامه های اوقات فراغت  امسال است. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
آذربایجان غربی با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت در 6 محور اصلی برنامه ریزی شده است، گفت: در سال جاری است، افزود: توجه به برگزاری کالس های فرهنگی با محوریت قرآن و عترت، 

آموزش و توانمندسازی، شبکه سازی و فضای مجازی، کتابخوانی، هنر متعالی و فعالیت های اجتماعی شامل این 6 محور می شود.

اوقات فراغت امسال غنی تر از سال های گذشته برگزار می شود

استان همدان با داشتن یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی، طبیعی، گردشگری و 
دست ساز سال هاست که برای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی 

به مقصد گردشگری تبدیل شده است.

همزمان با تعطیالت عید فطر مسافران زیادی از تمام کشور راهی همدان شده واز مکان هایی 
تاریخی و دیدنی همدان بازدید کردند. با فرارسیدن فصل تابستان و گرمای هوا، طبیعت بکر و 
آب وهوای مطلوب استان همدان، همدان را تبدیل به مقصدی خوب و مناسبت برای مسافران 
و گردشگران برای گذراندن تعطیالت خوب، اوقاتی خوش و لحظاتی به یادماندنی می کند. شهر 
تاریخی هگمتانه، علیصدر شگفت انگیزترین غار آبی جهان، آرامگاه بوعلی سینا حکیم هزاره ها و 
باباطاهر شاعر دوبیتی ها، کتیبه گنجنامه نوشتار و یادگاری به جامانده از دوران داریوش و خشایار شاه 
هخامنشی ، تفریحات مهیج گنجنامه، گنبد علویان شاهکار معماری و گچ بری بعد از اسالم، تپه 
عباس همدان پر از جاذبه های بصری و غیره سبب شده است تا همدان در حوزه گردشگری جز 
برترین ها در کشور باشد.  در حال حاضر 88 خانه مسافر دارای مجوز در همدان فعال است، همچنین  
۲1 واحد بومگردی نیز در حال فعالیت است که 9 مورد دیگر به زودی آماده خدمت رسانی می شوند.

دفترچه خدمات فرهنگی رفاهی 
به کانون های مساجد چهارمحال 

و بختیاری ارائه می شود

مدیر ستاد کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری 
به  رفاهی  فرهنگی  خدمات  دفترچه  ارائه   از 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  مساجد  های  کانون 
فرهنگی  های  کانون  اعضای  ویژه  رفاهی  دفترچه 

هنری مساجد استان است.

گفت:  خرداد(   19 )یکشنبه  دیروز  مظاهری«  »محمدرضا 
های  کانون  اعضای  ویژه  رفاهی  فرهنگی  خدمات  دفترچه 
بچه  فراغت  اوقات  در طرح  استان  مساجد  فرهنگی هنری 
های مسجد تهیه شده است. مدیر ستاد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: این دفترچه 
حاوی اطالعات مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری، رفاهی و 
همچون مراکز اردویی در سطح استان می باشد. وی ابراز کرد: 
با هماهنگی های صورت گرفته با مراکز یاد شده خدمات رفاهی 
برای کانون های فرهنگی هنری در طرح اوقات فراغت و در 
طول سال به صورت رایگان و یا با تخفیف ویژه در نظر گرفته 
می شود. مظاهری گفت: پایگاه های اوقات فراغت در سطح 
استان می توانند در جهت نشاط بیشتر و تسهیالت آسانتر از 
این خدمات ویژه که برای نخستین بار در استان راه اندازی می 

شود استفاده کنند.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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برگزاری پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان زنجان

کلیه ادارات و سازمان های 
 دولتی خوزستان چهارشنبه 

تعطیل شد

با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش 
دمای خوزستان جهت صرفه جویی در مصرف برق 
و رفاه حال شهروندان با دستور استاندار خوزستان، 
کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاه های دولتی در روز 

)چهارشنبه ۲۲ خرداد( تعطیل شد.

غالمرضا شریعتی، همچنین ساعت کاری ادارات، سازمان ها 
و دستگاه های دولتی در روز )سه شنبه ۲1 خرداد( تا ساعت 
1۲ ظهر است. امتحانات کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
سطح استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بدون تغییر و بر 

اساس زمان بندی اعالم شده برگزار خواهد شد.
در حال حاضر به علت نزدیک شدن به فصل گرما، وقوع 
دماهای باال و صرفه جویی در مصرف برق و رعایت حال 
شهروندان ساعت کاری ادارات از )1 تا 18 خرداد( ساعت 
اداری از ساعت هفت صبح تا 13:30 ظهر بود و از دیروز 
)یکشنبه 19 خرداد( تا )31 شهریور( ساعت اداری استان از 

ساعت هفت صبح تا 13 ظهر خواهد بود.

حجت االسالم و المسلمین لبخندان از اعزام 
سفیران  آموزشی  دوره  به  جوان  طلبه   ۴۰۰

والیت خبر داد.

لبخندان«  »محمدعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دیروز)19خرداد( در دیدار برگزارکنندگان کنگره بین المللی 
امام سجاد)علیه السالم( و مسئوالن مرکز تخصصی صحیفه 
سجادیه و موسسه فرهنگی اندیشه های اسالمی سجادیه 
با آیت اهلل » شیخ محسن فقیهی « گفت: اگر کار علمی با 
حوزه و روحانیت پیوند نخورد، کار بیهوده ای است و ثمری 
ندارد، به همین دلیل، با ایجاد مرکز تخصصی امام سجاد)ع(، 
پیوند حوزه علمیه با کنگره بین المللی امام سجاد)ع( صورت 

گرفته است. مدیر موسسه فرهنگی اندیشه های اسالمی 
سجادیه افزود: در مدت 8 سال برگزاری کنگره بین المللی 
امام سجاد)ع(، هر سال ۴00 جوان در دوره صحیفه سجادیه 
شرکت می کردند. وی ادامه داد: اعزام ۴00نفر جوان که 
1۴0نفر از ائمه جماعات مساجد و مبلغین طرح هجرت 
هستند به دوره آموزشی سفیران والیت از جمله فعالیت ها در 

این خصوص بوده است.
حجت االسالم و المسلمین لبخندان افزود: تیم پژوهشی 
نکات  روز کنگره 5جلد کتاب حاوی  تا  مرکز تخصصی 
کاربردی ادعیه کوتاه صحیفه را آماده خواهند کرد که چاپ و 

در کنگره رونمایی خواهد شد.
وی تمرکز بر تولیدات رسانه های دیجیتال اعم از فیلم 
رسانه  مرکز  کمک  ..با  و.  انیمیشن  گرافی.  کوتاه.موشن 
های دیجیتال وزارت ارشاد ، گسترش فعالیت های عرصه 

بین الملل با کمک مراکز زیرربط اعم از مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم السالم. جامعه المصطفی و معاونت بین الملل 

حوزه علمیه قم را از دیگر فعالیت ها عنوان کرد.

اعزام ۴۰۰طلبه جوان به دوره آموزشی سفیران والیت

زنجان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
در  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  پنجمین  گفت: 

استان زنجان برگزار می شود.

عبداهلل جعفری دیروز در جمع خبرنگاران از برگزاری پنجمین 
دوره جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد و گفت: این جشنواره 
با موضوعات اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، امنیت اجتماعی و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی، خانواده و سبک زندگی 
زدایی،  محرومیت  و  اجتماعی  خدمات  اسالمی،  و  ایرانی 
اقتدار ملی و سرمایه های اجتماعی، فرهنگ، ایثار، مقاومت و 
شهادت و موضوع آزاد )یکی از اولویت های فراموش شده یا 
کمتر پرداخته شده( برگزار می شود. رئیس سازمان بسیج رسانه 
استان زنجان با اشاره به اینکه جشنواره در بخش های خبر، 
تیتر، عکس، گزارش، کاریکاتور، یادداشت و چند رسانه ای برگزار 
می شود، ادامه داد: عالقمندان تا 31 تیرماه سال جاری برای 
ارسال آثار فرصت دارند. به گفته وی، عالقه مندان برای کسب 

اطالعات بیشتر و شرکت در جشنواره می توانند به وب سایت 
zanjanfestival.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه جشنواره به 

شماره های 3306۲117 و 3355۲۲۴0 تماس بگیرند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعالم نتایج پنجمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر در زنجان همزمان با مراسم بزرگداشت روز 
خبرنگار با حضور مهمان کشوری برگزار می شود، ادامه داد: 
تجلیل از امیدبخش ترین دستگاه اجرایی در حوزه خبر و رسانه 
به عنوان بخش ویژه در آئین اختتامیه از دیگر برنامه های این 

جشنواره در استان است.
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http://shabestan.ir/detail/News/797992
http://shabestan.ir/detail/News/798108
http://shabestan.ir/detail/News/798101
http://shabestan.ir/detail/News/798223


خبرگزاری

امام  حسن عسکری )ع(: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، 
پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

 .  248 ــماره  ــتان. ش ــی شبس ــریه الکترونیک نش
1398 20 خــرداد مــاه  دوشــنبه 
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

سامانه پدافند هوایی »۱5 خرداد« ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح یکشنبه ۱۹ خرداد ۱3۹8 رونمایی شد.
گزارش تصویری: محمد آگاه

سامانه پدافند هوایی »۱۵ خرداد«
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