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امام خمینی )ره(:
اگر عشق به امام حسین و ذكر 
مصائب اين بزرگوار نبود، معلوم 
نبود كه نهضت ما با اين كیفیت به 
پیروزى برسد.

خبرگزاری

صفحه 2

ايام سوگوارى سرور و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین)ع( را تسلیت می گويیم

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور؛

اجرای طرح سراسری
 »تالوت قرآن کریم« در مساجد 
همزمان با شب عاشورا

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/829875


نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 322. یکشــنبه 17 شــهریور مــاه 1398 www.shabestan.irخبرگزاری

در طلیعه ماه مبارک رمضان سال جاری مقام 
معظم رهبری در دیدار با جامعه قرآنی کشور 
های  فعالیت  پایگاه  به  مساجد  تبدیل  بر 
قرآنی تاکید کردند. از بدو این توصیه، ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
طرح  رهبری  مطالبه  این  به  لبیک  در  کشور 
های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده و 

مجری آنها در سطح کشور شده است.

از ابتکارات این ستاد در این راستا، اجرای طرح »سراسری 
تالوت قرآن کریم« در شب عاشورای حسینی است که 
در بررسی کیفیت آن با »سعید سعادتی«، معاون فرهنگی 
هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور گفت وگو 

کرده ایم و در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:
طرح سراسری »سراسری تالوت قرآن کریم« 
و  اهداف  چه  با  حسینی  عاشورای  شب  در 

فلسفه ای تدوین شده و به اجرا درمی آید؟
با توجه به سفارش پیامبر اعظم)ص( بر همراهی ثقلین و 
توام بودن قرآن و عترت)ع( تا روز قیامت، ضرورت دارد که 
در هر موضع و مناسبتی به ویژه ایام محرم حسینی زمینه 

این همراهی و ملزومات تحقق آن فراهم شود.
باید توجه داشت زمینه سازی برای این همراهی باعث رواج 
معنویت توام با عقالنیت در فضای جامعه و توجه به ثقل 
اکبر و ثقل اصغر در کنار هم می شود. چراکه به تعبیر 
روایات، ائمه علیهم السالم خود قرآن ناطق و تفسیر گویای 
قرآن هستند.از این رو، افزایش سطح شناخت و معرفت آحاد 
مختلف جامعه نسبت به معارف وحی و اهل بیت)ع( به ویژه 
فلسفه عاشورای حسینی که مهمترین هدف آن عمل به 

قرآن و حاکمیت قرآن در جامعه است، فرصتی را ایجاد کرد 
تا تعدادی از کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به 
صورت خودجوش طرح سراسری تالوت قرآن کریم در شب 

عاشورا را تدوین و برای اجرا عرضه کنند.
عمل به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مساجد 
به پایگاه فعالیت های قرآنی نیز از اهداف مهمی است که 
در اجرای این طرح به همت کانون های مساجد کشور 

دنبال می شود.
با چه  و  این طرح شامل چه جزئیاتی است 

کیفیتی اجرا می شود؟
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
درصدد است از طریق اجرای این طرح در کنار برگزاری آئین 
های عزادارای در مصائب حضرت سیدالشهداء)ع(، قرآن را 
محور سوگواری ها قرار دهد، در این راستا در بازه زمانی 

قبل از اذان مغرب و عشاء تا پس از نماز این موعد روز 
دوشنبه، ۱۸ شهریور ماه، مساجد داوطلب و منتخب در 
سطح کشور به همت و همراهی کانون های فرهنگی 
هنری خود، مجری طرح سراسری تالوت قرآن کریم می 
شوند. تا جلسات عزاداری مساجد مزین به عطر و بوی قرآن 
شود همانطور که خیمه امام حسین)ع( و اصحاب شان در 

شب عاشورا معطر به شمیم قرآن و مناجات بود.
آیا سوره هایی خاص در اجرای طرح مد نظر 
آیات و سور  اختیار خود  به  یا مساجد  است 

طرح را انتخاب می کنند؟
این طرح شامل حزب خوانی، جزءخوانی و یا تالوت سوره 
هایی همچون سوره مبارکه »فجر« که در روایات شان 
نزول آنها وجود مقدس سیدالشهداء)ع( معرفی شده است، 

می شود.

برنامه »صبح و گفتگو« ویژه ماه محرم در ارتباط تلفنی با حجت االسالم دکتر »حبیب رضا ارزانی«، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.

حجت االسالم ارزانی در این برنامه اظهار کرد: اگرچه حدود ۱400 سال از واقعه کربال گذشته اما به تعبیر نورانی معصوم)ع(، »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« حقیقت دارد.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: هر روز عاشورا و هر موضعی می تواند کربال باشد؛ بدین مفهوم که هر لحظه و هر روز باید از کربال درس گرفت و 
مراقب بود تا کربال در زمان ما تکرار نشود، چراکه لشکر کفر همیشه در مقابل لشکر اسالم بوده و این دو جناح همیشه مقابل یکدیگر قرار دارند. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد: 
ممکن است صحنه کربال برای ما نیز تکرار شود لذا باید دقت کنیم که سرنوشت ما در زمره صفحات زیبا و سفید تاریخ رقم بخورد. رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 

کشور افزود: عده ای در کربال به خاطر اندک مال دنیا مقابل امام حسین )ع( ایستادند و با او جنگیدند تا حدی که ما برای نقل آن هم احساس شرم کرده و گریه می کنیم.

باید مراقب باشیم کربال در زمان ما تکرار نشود

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور؛

 اجرای طرح سراسری »تالوت قرآن کریم« 
در مساجد همزمان با شب عاشورا

نمایــه

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

اجرای طرح پوشش بیمه ای 
برای کانون های فرهنگی هنری 

مساجد استان البرز

حجت االسالم شکری با اشاره به اهمیت ضرورت 
بیمه در زمان برپایی اردوهای کانون های فرهنگی 
به منظور  نامه  بیمه  این  هنری مساجد، گفت: 
زیارتی،  فرهنگی،  اردوهای  بهتر  هرچه  برپایی 
هنری  فرهنگی  های  کانون  سیاحتی  و  تفریحی 

مساجد در نظر گرفته شده است.

»حجت االسالم کاظم شکری« از اهمیت بیمه نیروهای 
فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت: 
این بیمه نامه به منظور برپایی هرچه بهتر اردوهای فرهنگی، 
تفریحی و سیاحتی کانون های فرهنگی هنری  زیارتی، 

مساجد در نظر گرفته شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان البرز در خصوص ایجاد زیرساختارهای الزم و رو به 
رشد فعالیت های کانون های فرهنگی هنری و همچنین 
ایجاد نشاط، افزود: طی توافق صورت گرفته با بیمه معلم 
مقرر شد پوشش بیمه های اردویی کانون ها را انجام دهند.

در  محرم  عزاداری های  برگزاری  اعالم  با  رضوانی نژاد  حجت االسالم 
حلقه های  برگزاری  گیالن،گفت:  روستایی  و  شهری  مسجد   ۲۸۰۰
معرفت با موضوع »عاشورا و انتظار«، برپایی ایستگاه های صلواتی و 
راه اندازی تکایای سیار از تدارکات کانون های مساجد استان برای این 

ایام است.

حجت االسالم »محمدعلی رضوانی نژاد« با اشاره به تدارک کانون های مساجد استان 
گیالن ویژه ماه محرم، اظهار کرد: برنامه های آئینی علم بندان و طشت گذاری، راه اندازی 
نمادین کاروان قبیله بنی اسد در مساجد منتخب از جمله برنامه هایی بود که در روز اول 

محرم با همکاری این کانون ها در سطح شهر و استان انجام شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان گیالن با بیان اینکه مراسم عزاداری 
خامس آل عبا در بالغ بر دو هزار و ۸00 مسجد شهری و روستایی استان برگزار می شود، 
افزود: رویکرد مساجد در ایام محرم امسال حضور و فعالیت بیشتر جوانان و بصیرت افزایی 

در حوزه معارف حسینی با نگاه به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری است.

برگزاری حلقه های معرفت و راه اندازی تکایای سیار ویژه محرم 
به همت کانون های مساجد گیالن

برگزاری نخستین دوره مسابقات 
استانی »عکس بچه های مساجد« 

کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری  به  اشاره  با  آبادی«  دولت  »علیرضا 
نخستین دوره مسابقات استانی »عکس بچه های 
مساجد« کهگیلویه و بویراحمد گفت: به همت 
استان  مساجد  هنري  فرهنگي  هاي  کانون  ستاد 
فراخوان نخستین دوره مسابقه »عکاسي بچه هاي 
مسجد« به مناسبت ایام محرم و صفر منتشر شد.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی 
و  کهگیلویه  مساجد  هنری  و 
بویراحمد هدف از برگزاري این 
مسابقه را استفاده از ظرفیت هنر 
در مناسبت هاي مذهبي و تولید 
مجموعه اي از آثار منتخب، ایجاد 
هاي  بچه  بین  در  سالم  رقابت 
مسجد  و معرفي آئین هاي عزاداري سراسر استان دانست. وی 
نماز و نیایش، هیئت های عزاداری محالت، پیاده روی و موکب 
های اربعین را از موضوعات این مسابقه دانست و یادآور شد: 
دوره آموزشي عکاسي نیز به صورت رایگان با همکاري انجمن 
سینماي جوان استان کهگیلویه و بویراحمد در ایام برگزاري این 

مسابقه برگزار خواهد شد.
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آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به تغییرات موجود پیرامون فعالیتهای سانتریفیوژی ایران اعالم کرد، »ما از اخبار رسانه ها در ارتباط با توسعه و 
تحقیقات سانتریفیوژهای ایران آگاه هستیم. بازرسان آژانس در ایران در محل هستند و هرگونه فعالیتهای مربوط به آن را به مقر این سازمان در وین 

گزارش خواهند کرد.«

حسن روحانی رئیس جمهور ایران پنج شنبه شب شروع گام سوم کاهش تعهدات برجامی را ساعاتی پس از اعمال تحریمهای تازه آمریکا علیه چند فرد و نهاد ایران 
اعالم کرد و گفت این اقدامات از روز جمعه آغاز میشود.

بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز شنبه ۱۶ شهریور ماه جزییات گام سوم کاهش تعهدات برجامی را تشریح 
کرد.
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واکنش آژانس به توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای ایران

ایران نامزد میزبانی سی و 
سومین اجالس منطقه ای سازمان 

بهداشت جهانی دام شد

 مراسم اختتامیه اجالس منطقه ای سازمان بهداشت 
جهانی دام در شهر سندایی کشور ژاپن با حضور ۳۵ 
کشور منطقه و هیأت رئیسه و نیز مدیرکل سازمان 
بهداشت جهانی دام برگزار شد و ایران نامزد میزبانی 

سی و سومین اجالس منطقه ای این سازمان شد. 

 در این مراسم ابتدا دستاوردها و چالش های پیش رو در حوزه 
مدیریت بیماری ها در منطقه با تمرکز بر بیماری تب برفکی 
بحث و بررسی شد. ایران گزارشی مبسوط از نتایج اجالس 
تب برفکی شیراز و محورهای نقشه راه تدوین شده را ارائه و 
خواستار همگرایی در کل منطقه برای مبارزه و ریشه کنی این 
بیماری شد. سپس کلیه پیش نویس اسناد مورد بررسی شده 
در طول روزهای گذشته در اجالس به رأی جلسه گذاشته شده 
و همگی مورد تصویب نهایی قرار گرفت. در پایان موضوع 

میزبانی اجالس سال ۲0۲۱ و ۲0۲۳ مورد بحث قرار گرفت.

پنجــره

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

هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان 
رهبری برگزار می شود

هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم( 
از دوم مهرماه به مدت دو روز برگزار می شود. این 
اجالسیه در روزهای دوم و سوم مهرماه )سه شنبه و 
چهارشنبه( در محل ساختمان مجلس قدیم واقع در 

خیابان امام خمینی تهران برگزار می شود.

این اجالسیه از ساعت هشت صبح با قرائت قرآن و سخنرانی 
آغاز  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی  احمد  آیت اهلل 
می شود و در ادامه نمایندگان مجلس به ارائه نطق های پیش 
از دستور می پردازند. پس از پایان نطق نمایندگان و اعالم 
دستور جلسه، مهمانان ویژه این اجالسیه نیز به گزارشی درباره 

حوزه  کاری خود به نمایندگان خبرگان ارائه می دهند.
روز دوم اجالسیه نیز در نوبت عصر به صورت علنی برگزار 
می شود و پس از سخنرانی رئیس مجلس، بیانیه پایانی مجلس 

خبرگان توسط دبیر هیئت رئیسه قرائت می شود.

پس از تایید و مصوبه هیات وزیران مبنی بر مسافری شدن فرودگاه 
بین المللی پیام و با پیگیری شرکت خدمات هوایی پیام و بعد از اخذ 
مجوزهای الزم در روز دوشنبه 1۸ شهریور ماه ساعت 14 همزمان با 
تاسوعای حسینی نخستین پرواز به مقصد شهر مشهد مقدس صورت 

می گیرد.

بنابراین گزارش؛ و با اعالم بخش فرودگاهی هر هفته دو پرواز در روزهای دوشنبه و پنجشنبه 
به مقصد مشهد مقدس از فرودگاه بین المللی پیام صورت خواهد گرفت. فرودگاه بین المللی 
و منطقه ویژه اقتصادی پیام با وسعت ۳۶00 هکتار در جنوب غربی شهر کرج در منطقه 

مهر شهر واقع است که هم اکنون پروزا های کارگو و آموزشی  در آن صورت می گیرید.

مشهدمقدس اولین مقصد پرواز مسافری از فرودگاه پیام

مدقق گفت: تاکنون از میان ۳۶ میلیون مشترک 
برق کشور، اطالعات حدود ۳۲ میلیون مشترک 
برای حذف قبوض کاغذی جمع آوری شده است و 

خبر از ثبت اطالعات ۹۰ درصدی داد.

هادی مدقق با اشاره به اینکه تاکنون از میان ۳۶ میلیون 
مشترک برق کشور، اطالعات حدود ۳۲ میلیون مشترک 
و خبر  است  قبوض کاغذی جمع آوری شده  برای حذف 
از ثبت اطالعات ۹0 درصدی داد، گقت: اطالعات موجود 
حاکی از آن است که حدود ۹0 درصد مشترکان برق کشور 
به منظور حذف قبض کاغذی در سامانه ثبت شده است و 
براساس ارزیابی صورت گرفته این رقم تا پایان شهریورماه به 
۹۸ درصد خواهد رسید. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور 
مشترکان توانیر ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای مهرماه دیگر 
هیچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد، افزود: 
مشترکان باقی مانده نیز هر چه سریعتر شناسه قبض خود را 
به سرشماره ۲000۱۵۲۱ ارسال کنند تا پس از این قبوض 

خود را به صورت پیامکی دریافت کنند. حذف قبض کاغذی 
برق مانع از قطع ۱۲ هزار اصله درخت در سال می شود.

به گفته وی، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده 

تا از محل کاغذی که در این ارتباط صرفه جویی می شود، 
برای ۱00 هزار نفر دانش آموز مناطق محروم می توان وسایل 

آموزشی تهیه کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر خبر داد؛  

ثبت اطالعات ۹۰ درصد مشترکان برق برای حذف قبض کاغذی

رئیس هیات پارلمانی ایران در بین المجالس آسیایی در دیدار با رئیس 
و  ایران  مرزی  بازارچه های  ظرفیت  از  بهره گیری  بر  عراق  مجلس 

عراق تأکید کرد.

در دیدار سیده فاطمه ذوالقدر رئیس هیات پارلمانی بین المجالس آسیا با الحلبوسی رئیس 
مجلس عراق، نماینده ایران ضمن ابالغ سالم دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای 
اسالمی، بر تحکیم و تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تاکید و بیان کرد: 
بازارچه های مرزی می تواند فرصت اقتصادی مناسبی برای گسترش هرچه بیشتر روابط 

اقتصادی میان دو کشور باشد که باید از این ظرفیت بهره الزم را برد.
ذوالقدر در ادامه افزود: انتظار می رود همانطور که در روزهای سخت حمله داعش مردم و 
دولت ایران در کنار مردم و دولت عراق بودند، هم اینک در برابر تحریم های ظالمانه که علیه 

ایران و مردم شریف آن روا داشته اند، عراق نیز همراه و حامی ایران باشد.

الزم به ذکر است در این دیدار هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه در مجلس  و 
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی 

نیز حضور داشتند.

ضرورت بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی ایران و عراق
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دبیرخانه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین اعالم کرد با توجه به استقبال فرهیختگان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه از فراخوان همایش »پیام های 
جهانی اربعین« مهلت ارسال مقاالت تا ۲۵ شهریور ماه تمدید شد.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، همایش پیام های جهانی اربعین را در دو بخش کتاب و مقاالت با محورهای مشخص شده برگزار می کند.
این گزارش حاکی است، این همایش در حوزه کتاب در بخش رساله، طرح نامه و با محور اربعین و در بخش مقاالت با محورهای»اربعین حسینی، زنان، اخالق، تربیت و سبک زندگی«، 
»اربعین حسینی، مطالعات و تعامالت فرهنگی و جهانی سازی«، »اربعین حسینی زنان، فرصت ها و چالش ها«،» اربعین حسینی، ایثار مقاومت و شهادت«، »اربعین تجلی گاه آیات قران کریم« و 
»میراث معنوی اربعین« برگزار می شود. این گزارش می افزاید، آخرین مهلت ارسال آثار ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ است و عالقه مندان برای به دست آوردن اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

0۹۹0۵۳۶۸4۹۱ دبیرخانه همایش پیام های جهانی اربعین تماس بگیرند.
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تمدید مهلت فراخوان همایش »پیام های جهانی اربعین«

بازگشت ۹۵ درصد حجاج ایرانی 
با ۳۴۴ پرواز هما به کشور

»علیرضا رشیدیان« با بیان اینکه از ابتدای عملیات 
بازگشت حجاج در ۲۵ مردادماه تا کنون ۸۳ هزار 
و ۹۰۸ نفر از زائران و خادمان حجاج معادل ۹4.۸ 
درصد کل حجاج ما به کشور بازگشته اند، اظهار 
کرد: این جمعیت از حجاج و عوامل اجرایی با ۳44 
عازم  اسالمی  هواپیمایی جمهوری  پرواز شرکت 
ایران شدند که از این تعداد 1۹۹ پرواز از فرودگاه 
مدینه و 14۵ پرواز هم از فرودگاه جده عازم این 1۹ 

ایستگاه پروازی کشور شده اند.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد جمعیت حجاج حاضر در 
عربستان بیان کرد: هم اکنون ۱0 کاروان با جمعیت یک هزار 
و ۳77 نفر در مدینه و ۱۹ کاروان شامل ۲ هزار و ۶0۹ نفر در 
مکه حضور دارند . وی با بیان اینکه شهر مکه تا ظهر روز 
شنبه)۱۶ شهریور ماه( تخلیه و تمامی حجاج و خادمان ما به 
سمت فرودگاه جده عزیمت می کنند، افزود : این جمعیت به 
مقاصد پروازی مختلف در کشور اعزام می شوند و حجاج حاضر 

در مدینه هم یکشنبه، ۱7 شهریور ماه به کشور بازمی گردند.

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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آغاز به کار کمپین »بی تفاوت 
نباشیم« در آستانه عاشورای حسینی

به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، 
کمپین »بی تفاوت نباشیم« با شعار »نهضت 
حسینی، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی« 
با محوریت امر به معروف نهی از منکر و در 
راستای تحقق اهداف خود و زنده نگهداشتن 

نهضت عاشورایی کار خود را آغاز کرد.

اهداف این کمپین به قرار زیر است:
۱. امر به معروف و نهی از منکر مسئولین

۲. امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری
۳. امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی

4. امر به معروف و نهی از منکر و رسالت رسانه
۵. امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ سازی

۶. امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی
7. امر به معروف و نهی از منکر و معروف سال )رونق تولید(

۸. امر به معروف و نهی از منکرو فساد ستیزی
۹. امر به معروف و نهی از منکر و واقعیت موجود

۱0. امر به معروف و نهی از منکر و عدالت خواهی
کمپین با شعار #بی تفاوت نباشیم در فضای مجازی کار خود را 
آغاز کرده و انتظار دارد مردم با مشارکت در این پویش عظیم 
نقشی هرچند کوچک در رساندن هدف قیام حسینی »امر به 

معروف و نهی از منکر« به دیگران داشته باشد.

حجت االسالم ادیب یزدی با اشاره به اهتمام امام 
حسین)ع( به رعایت حق الناس در همه لحظات 
و مواضع قیام عاشورا، گفت: اگر همه محرم 
منکری  مرتکب  اما  کنیم  عزاداری  را  و صفر 
شده یا حق کسی را تضییع کنیم باید در قیامت 

پاسخگو باشیم.

حجت االسالم والمسلمین »مرتضی ادیب یزدی« با بیان 
اینکه حضرات معصومین )ع( نه تنها گناه نمی کردند بلکه 
عمل مکروه نیز از سوی آنان سر نمی زد و حتی باالتر از 
این به فکر عمل مکروه نیز نمی افتادند، اظهار گرد: امام 
حسین )ع( در طول دوره انقالب شان علیه حکومت ستم 
پیشه یزید، نه تنها حتی یک عمل مکروه انجام نداند، 
بلکه همیشه مراقب رفتار و اعمال طرافیان خود نیز بودند.

به  )ع(  حسین  امام  وقتی  افزود:  دینی  خطیب  این   
منطقه کربال رسیدند با زمینی روبرو شدند که تحجیر 
)سنگ چینی( شده بود. موالیمان به حضرت قمر بنی 
قطعه  این  صاحب  کنید  بررسی  فرمودند:  )ع(  هاشم 

زمین سنگ چینی شده کیست؟ حضرت ابوالفضل )ع( 
گشتند و عامالن را یافتند.  حضرت اباعبداهلل )ع( خطاب 
به آنان فرمودند: مبلغی که بابت این قطعه زمین الزم 
است بفرمایید تا پرداخت کنم. آنان عرضه داشتند: این 

چه حرفی است، ما از نوه رسول خدا)ص( و فرزند علی 
بن ابی طالب )ع( پول بگیریم؟. حضرت سیدالشهدا )ع( 
فرمودند: باید پول این زمین را به شما پرداخت کنم و 

نهایتا با اصرار چنین کردند. 

یک خطیب دینی تاکید کرد 

مراقب حق الناس در عزاداری ها باشیم

حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه نباید در برابر گنا بی تفاوت باشیم، 
گفت: بی تعهدی، تنبلی و بی اخالقی ویروسی است که همه جامعه را 
زمین  گیر می کند.  آمران به معروف و ناهیان از منکر زمینه سازان ظهور 

هستند.

حجت االسالم والمسلمین »کاظم صدیقی« در گردهمایی »فعاالن حوزه امر به 
معروف و نهی از منکر« که صبح دیروز )شنبه، ۱۶ شهریورماه( در مجتمع شهید 
بهشتی برگزار شد، گفت: ما برای اجرای احکام حکومت خدا اهتمام داریم و خود را 

دلسوز اجرای احکام الهی می دانیم.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: امروز نه تنها در ایران 
و منطقه بلکه یک عزم جهانی برای اجرای فرایض الهی شکل گرفته است زیرا 
اسالم برای همه بشریت نسخه نجات دارد و ما برای جهانی شدن اسالم تکلیف 

و وظیفه داریم.
حجت االسالم صدیقی تصریح کرد: امروز در گام دوم انقالب، خداوند ولی خود 
را یاری داد و پرچم مبارزه با فساد، پلیدی و ناهنجاری به دست سیدی پاک و 
کمربسته و عالم و شجاعی کاردان سپرده شده است که در مدت کوتاهی که آمده 
عزمی  جدی برای مبارزه با فساد که همانا خواسته اقشار مردم به ویژه متدینین 

است، دارد.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر افزود: ما امروز شاهد نابرابری ها، 

کمکاری، بیکاری، فساد، تبعیض و غفلت در جامعه بودیم.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:

بی تعهدی و بی اخالقی جامعه را زمین  گیر می کند
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مشارکت کانون های مساجد 
استان فارس در طرح سراسری 
»تالوت قرآن در شب عاشورا«

امیدی«، دیروز )شنبه  حجت االسالم »حسین 
1۶ شهریور( در نشست هماهنگی طرح سراسری 
تالوت  گفت:  عاشورا«،   شب  در  قرآن  »تالوت 
سیدالشهدا  حضرت  پیشگاه  به  هدیه  و  قرآن 
)ع( و یاران باوفای ایشان از جمله برنامه هایی 
است که هرساله توسط اصحاب مساجد در قالب 
محافل قرآنی و طرح »تالوت نور« بعد از اقامه 
نماز های جماعت و مراسم عزاداری برگزار می 

شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
فارس افزود: امسال مقرر شده است طرح سراسری تالوت 
قرآن کریم با استفاده از ظرفیت های مردمی از جمله کانون 
های فرهنگی و هنری مساجد با همکاری شبکه قرآن و 

معارف سیما در مساجد کشور اجرا شود.
عمومی  روابط  طریق  از  رسانی  اطالع  داد:  ادامه  وی 
ستادهماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس 
پیام رسان  کانال   ،www.farsmasajed.ir در سایت
 https://sapp.ir/farsmasajed سروش« به نشانی«
و ارسال پیام کوتاه نیز به بیش از یک هزار و ۲00 کانون 

فرهنگی و هنری فعال در مساجد استان انجام شده است.
حجت االسالم امیدی با اشاره به اینکه این طرح دوشنبه، 
اقامه  از  بعد  عاشورای حسینی  با شب  مقارن  ۱۸شهریور 
نماز مغرب و عشا در مساجد استان اجرا می شود، تاکید 
استان  مساجد  های  کانون  مدیران  است  ضروری  کرد: 
وبگاه به  طرح  مجری  های  کانون  اطالعات  ثبت   جهت 

https://bachehayemasjed.ir  مراجعه کنند.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه بهشت به تعداد آیات قرآن کریم یعنی ۶ هزار آیه، طبقات دارد، گفت: هر میزان در اطاعت از خدا تالش کنید به همان 
میزان به درجات باالیی از خزائن الهی نزدیک می شوید.

آیت اهلل »محمدعلی جاودان« به مناسبت سوگواری ایام محرم در حسنیه شیخ زاهد به سخنرانی پرداخت و گفت: انسان در خزائن اللهی هیچ چیزی نبود اما خداوند به او جایگاهی باارزش عطا 
کرد. این استاد حوزه علمیه افزود: طبق آیات قرآنی همه چیز یک روز در خزائن الهی بوده است، ما انسان ها هم در بهشت و مست خداوند بودیم. آیت اهلل جاودان با بیان اینکه بهشت به تعداد 
آیات قرآن کریم یعنی ۶ هزار آیه، طبقات دارد، تصریح کرد:  فاصله هر طبقه بهشت با طبقه دیگر آن به اندازه فاصله ما با یک ستاره در دورترین نقطه از آسمان زمینی است. این استاد حوزه 
علمیه با بیان اینکه باالترین و بهترین درجه بهشت یا خزائن الهی به ائمه معصومین)ع( اختصاص دارد، ابراز کرد: امیرمومنان امام علی)ع( چنان نسبت به خداوند معرفت داشتند که می فرمودند 
من خدایی را که نمی بینیم عبادت نمی کنم. وی افزود: اگر ما دست خود را به دست اهل بیت)ع( بدهیم می توانیم خود را به جایی که آنها هستند برسانیم، روزی امیرمومنان امام علی)ع( 

خطاب به میثم تمار می فرمایند: پس از شهادت من دشمنان تو را وادار به لعن و نفرین من می کنند اگر مقاومت کنی و چنین اقدامی را انجام ندهی در بهشت به همراه من خواهی بود.

هر قدر در طاعت خدا تالش کنیم به خزائن الهی نزدیک می شویم

یک استاد حوزه علمیه گفت: از راه های محاسبه 
در  حضور  و  تفکر  توبه،  قرآن،  قرائت  نفس 
این روضه ها  است،  امام حسین)ع(  روضه های 
خوبی های پنهان درون شما را بیرون کشیده و 

نشان می دهد که می توانید انسان خوبی باشید.

حجت االسالم والمسلمین »علیرضا پناهیان« به مناسبت ایام 
محرم در فاطمیه بزرگ تهران به سخنرانی پرداخت و درباره 
محاسبه نفس گفت: در روایات ائمه معصومین)ع( آمده که 
خداوند فرموده درون انسان دو تا است و یکی نیست و یک 

نفس جدای از وجود خود دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیات قرآن و روایات 
مبنی بر اینکه نفس انسان دشمن ترین دشمنان او است، 
به  باید  انسان همواره  روایات  و  آیات  کرد: طبق  تصریح 
محاسبه نفس خود مشغول باشد، در روایتی از اهل بیت)ع( 
ما  از  باشد  نداشته  نفس  محاسبه  روز  هر  آمده هر کس 
اهل بیت)ع(  نیست؛ آنان حتی شیوه گفتگو با نفس را هم 

مشخص کردند.
وی افزود: در اداره آگاهی با یک مجرم به گونه ای صحبت 
می کنند که او به زوایای پنهای نیت درونی خود اعتراف کند 

را تخلیه اطالعاتی می کنند. حجت االسالم  او  و در واقع 
والمسلمین پناهیان ابراز کرد: از امیرمومنان امام علی)ع( 
درباره محاسبه نفس سوال شد، حضرت)ع( فرمودند: وقتی 
شب شد شخص به نفس خود مراجعه کرده و از او درباره حمد 
و یاد الهی، خدمت به برادران دینی، پرهیز از گناهان و انجام 
واجبات الهی سوال کند که امروز را چگونه گذرانده است خود 

را موعظه کند و بداند که آن روز دیگر برنمی گردد. وی با بیان 
اینکه انسان در محاسبه مداوم با نفس به این خواهد رسید که 
فقط خدا را می خواهد، ابراز کرد: اگر انسان خوبی های درون 
خود را شناسایی نکرده و آن را استخراج نکند و نپروراند فاسد 
شده و از بین می رود. بنابراین باید هر روز با خود سخن بگویید 

خوبی و بدی درون خود را بیرون بکشید.

حجت االسالم والمسلمین پناهیان:   

روضه امام حسین)ع( از بسترهای مهم محاسبه نفس است

مومنان برای جامعه ما تعیین 
تکلیف کنند

ما  جامعه  برای  مومنان  گفت:  دژکام  اهلل  آیت 
باید تعیین تکلیف کنند، نه چهار نفری که از 

غرب تقلید کرده و از آنان خط می گیرند.

آیت اهلل »لطف اهلل دژکام« در خطبه های نماز جمعه در شیراز 
با تاکید بر توجه مردم شیراز در برپایی نمازهای مستحب عنوان 
کرد: یکی از نشانه های مومن، توجه به  ۵۱ رکعت نماز واجب و 
مستحب در شبانه روز است. امام جمعه شیراز ادامه داد: خوشبختانه 
مردم شیراز به اقامه نمازهای مستحب تاکید و توجه دارند و باید 
برای تداوم این ویژگی تالش کرد. نماینده ولی فقیه در فارس 
اضافه کرد: همین ویژگی سببب شده است تا شیراز بر قله فرهنگ 

قرار بگیرد و شهر متانت، تحمل و آرامش شناخته شود.

اباعبداهلل  سوگواری  مراسم  شب  هفتمین 
الحسین )ع( با سخنرانی حجت االسالم »محمد 
تکبیری«، واعظ الرستانی با موضوع »چگونه 
»حاج  حسینیه  در  می شود؟«  خوب  حالمان 

کاظمی« الر برگزار شد.

حجت االسالم تکبیری در ادامه سلسله  مباحث شب های 
گذشته با اشاره به راهکارهای تعدیل لذت گفت: یکی 
از محوریت  را  از راهکارهایی که می توان لذت گرایی 
زندگی خارج کرد یاد مرگ است، در فرهنگ اسالمی از 
»یاد مرگ« به عنوان عامل تعدیل لّذت یاد شده است؛ 
کسی که مبتال به بیماری های مختلف شده است و در 
بستر بیماری رنج می کشد، اگر یاد مرگ و سختی هایی 
فراموش  را  بیماری  درد  بیفتد،  اوست  پیش روی  که 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایفی که والدین 

در تربیت فرزندان خود دارند این است که آن ها را با 
مسأله بسیار مهمی به نام مرگ آشنا کنند، افزود: جوانان 
ما اگر بدانند قرار است روزی فرا رسد که باید در آن روز، 
تمام لذت های دنیایی را کنار گذاشته و رفت، مطمئنًا 
لذت گرایی را از محوریت زندگی خود خارج خواهند کرد.

اباعبداهلل  حضرت  داد:  ادامه  الرستانی  طلبه  این 
حضرت  خواستند  وقتی  عاشورا  شب  در  الحسین)ع( 
زینب )س( را آماده بالهای سنگین و کمرشکن کنند، 
أَْهَل  َو  َیُموُتونَ ،  اْلَْرِض   أَْهلَ   أَنَ   اْعلَُموا  »َو  فرمودند: 
َماِء اَل َیْبَقْون... « بی گمان همه اهل زمین می میرند و  السَّ
آسمانیان نیز نمی مانند... جد و پدر و مادر و برادرم که از 
من بهتر بودند از دنیا رفتند، یعنی من هم باالخره باید از 

دنیا بروم، چه بهتر که در راه خدا کشته شوم.
مرگ و افسردگی

وی با بیان اینکه عده ای با شبهه پراکنی و با القاء این 
تفکر که یاد مرگ و قیامت، انسان ها را افسرده کرده 
و نشاط و شادابی را از جوان های ما گرفته و حالشان را 
بد می کنند؛ گفت: در آموزش وپروش و مراکز تربیتی ما 

یادی از مرگ وجود ندارد، اگر هم بخواهید دانش آموزان 
را به گلزار شهدا و قبرستان ببرید تا آن ها را با مفهومی 
مثل مرگ آشنا کنید، به شما اشکال می کنند که یاد 
مرگ حال فرزندان را بد کرده و آن ها را دچار افسردگی 

روحی می کند.

واعظ الرستانی تبیین کرد

یاد مرگ انسان را از افسردگی و فشارهای روحی و روانی نجات می دهد
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زرافشان گفت:آموزش و پرورش، وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای به نوعی سامان دهنده هرم اشتغال هستند و بیکاری فارغ التحصیالن ناشی از بی توجهی 
به هرم جمعیتی است.

»علی زرافشان« در برنامه پرسشگر شبکه آموزش گفت: »آموزش مهارت از مسائل جدی همه کشورهاست مسابقات ملی مهارت نشان دهنده عزم جهانی برای توجه به موضوع مهارت است.«
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: »آموزش و پرورش، وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای به نوعی سامان دهنده هرم اشتغال هستند و بیکاری فارغ التحصیالن ناشی 
از بی توجهی به هرم جمعیتی است.« وی افزود: »از دو منظر می توان به مسابقات مهارت نگریست نخست نفس و ماهیت خود مسابقه به سبب ارتقا، اصالح و شناسایی استعدادهای برتر است. منظر 
دوم، دستاوردها، پیامدها و تاثیر این مسابقات بر آموزش مهارت در کشورهای شرکت کننده است. این مسابقات جهت گیری های مشخصی برای کشورها دارند.« معاون سابق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش به برنامه ششم توسعه و تاکید آن برای رسیدن آموزش و پرورش به آمار ۵0 درصدی ثبت نام و تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای در دوره متوسطه اشاره کرد و گفت: »این 
آمار اکنون حدود ۳۶ درصد است. یک اشکال کار هم این است که دستگاه های ذی ربط در حوزه مهارت، انسجام، سیاست گذاری و هماهنگی شان کامل نیست. البته یکی دو اتفاق خوب رخ داده که 

شکل گیری نظام جامع مهارت از آن جمله است.«

بیکاری فارغ التحصیالن ناشی از بی توجهی به هرم جمعیتی است

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 322. یکشــنبه 17 شــهریور مــاه 1398

مراسم عزاداری هیئت های دانش آموزان در قالب 
هزار   ۵ حضور  با  العسل«  من  »احلی  مراسم 
امام خمینی  دانش آموز در حرم مطهر حضرت 

)ره( برگزار شد.

»محمدرضا مسیب زاده«، ضمن تسلیت به مناسبت ماه 
محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی اظهار کرد: سوگواره 
»احلی من العسل« هفتمین سال خود را طی می کند؛ 
ابن الحسن، شهید  نام قاسم  در واقع ششم محرم به 
کربال که الگویی برای نوجوانان ما هستند نام گذاری 

شده است.
مدیرکل دفتر قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش وپرورش 
افزود: این مراسم توسط جمعی از عاشقان حضرت امام 
رزمندگان  هیئت  فرهنگیان،  از  جمعی  و  )ع(  حسین 
اسالم، بسیج محالت و صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران، سازمان دانش آموزی، شهرداری و سازمان اوقاف 
و خیریه و جمع کثیری که پای کار آمدند، برگزار می شود 
و شرایطی فراهم کردند تا این نوجوانان هم والیتمداری 

را تجربه کنند و هم با آرمان های بزرگ حضرت امام 
حسین )ع( تجدید میثاق کنند.

مسیب زاده با اشاره به هدف از برگزاری مراسم احلی 
من العسل گفت: کار بزرگی که نوجوان شهید کربال 

انجام داد با توجه به شناخت شرایط زمان خود و این که 
وظیفه خودش را برای رهبر زمان خودش به انجام رساند 
حامل ارزش هایی است که با برگزاری چنین مراسمی 

گرامیداشت آن را دنبال می کنیم.

 محرومین با استحقاق سنجی
 به صورت رایگان بیمه سالمت 

می شوند

با  جامعه  محروم  های  دهک  گفت:  موهبتی 
استحقاق سنجی که توسط وزارت کار انجام می 
شود به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار می گیرند.

»طاهر موهبتی« در بیست و یکمین شورای اطالع رسانی 
هیئت  اینکه طبق مصوبه  بیان  با  بیمه سالمت  سازمان 
وزیران و طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سازمان بیمه 
سالمت موظف شده است تا تمام افراد فاقد بیمه سالمت 
را بیمه کند، گفت: طبق این مصوبه تمام ایرانیانی که بدون 
بیمه هستند باید به صورت اجباری بیمه شوند و طبق آن 

ضوابط مربوط به ارزیابی وسع نیز ابالغ شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود: در این آیین نامه 
ذکر شده است که تمامی افراد فاقد بیمه باید ظرف مدت 
شش ماه تحت پوشش بیمه سالمت قرار گیرند و بنا بر این 
تمامی افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و یا 
از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج می شوند، باید دارای 

بیمه سالمت باشند.

 برگزاری سوگواره »احلی من العسل« 
با حضور ۵۰۰۰ دانش آموز

آموزش مدیریت پسماند به 
بیش از ۲ هزار خادم مساجد و 

تکایای منطقه ۱۵

از  نفر  و 4۰۰  هزار  پور« گفت: ۲  اکبرکریمی  »علی 
آغاز  با  همزمان  منطقه 1۵  تکایای  و  مساجد  خادمین 
دهه اول ماه  محرم با موضوعات مدیریت پسماند آشنا 

شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 
همت  به  آموزشی  دوره   ۳0 راستا  این  در  افزود:   ۱۵
تکایا،  و  مساجد  خادمین  برای  پسماند  مدیریت  اداره 
نمازگزاران و عزاداران حسینی به منظور ارتقای آگاهي 
هاي عمومي و جلب مشارکت شهروندان در جایگزینی 
ظروف  جای  به  تجدیدپذیر  مصرف  یکبار  ظروف 
پالستیکی، تفکیک پسماند خشک و تر  و کاهش و کم 

حجم سازی پسماند انجام شد.
کارتن   ۲00 لیتری،   ۱۲0 مخزن   70 داد:  ادامه  وی 
در  پذیر  تجدید  زباله  کیسه  کیلوگرم   ۳00 و  پالست 
میان مساجد و هیئات  مذهبی توزیع شده و خودروهای 
پسماند  کیلوگرم   7۵0 و  هزار   ۸ تاکنون  دار  ملودی 

خشک را از مساجد و تکایا جمع آوری کرده اند.

»اسکندر مومني« گفت: در ۵ ماه گذشته، کشفیات مواد مخدر در کشور 
4۰۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1۲ درصد افزایش داشته 
است، همچنین میزان کشفیات در استان اصفهان طي این مدت، بیش از 
۲۰ تن بوده که نسبت مدت مشابه به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش 

یافته است.

وي افزود: در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اصفهان، تصمیماتي در 
سطوح استانی و ملي اتخاد شد که یکي از آن ها، راه اندازي کمپ درمان و بازتواني 
وی ژه بانوان بود؛ زنان در حوزه اعتیاد بیشترین صدمه را متحمل می شوند که در نظر 

داریم کمپي مختص آنان در این استان راه اندازي کنیم.
دبیرکل ستاد همچنین راه اندازي مرکز نگهداري،  درمان و کاهش آسیب معتادان 
توسط شهرداري و ایجاد اردوگاه کاردرماني از سوي سپاه پاسداران در این استان 
را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: این اردوگاه تا یک ماه آینده آماده 
بهره برداري مي شود و کمپ شهرداري نیز 70 درصد پیشرفت داشته که قرار است 
امروز از آن بازدیدي داشته باشیم و امیدواریم در راه اندازي این دو کمپ و اردوگاه 

تسریع شود و موضوع معتادان متجاهر در اصفهان تا پایان سال به ساماندهي برسد.
از  بعد  بویین  خروجي  در  بازرسي   - ایست  ایستگاه  یک  ایجاد  همچنین  مومني 

شهرستان داران و تقویت ایستگاه ایست- بازرسي جندق را از دیگر مصوبات این 
جلسه ذکر کرد و گفت: براي اجراي مجموعه ی این طرح ها ۲ میلیارد تومان اعتبار از 

سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص خواهد یافت.

کشف ۴۰۰ تن انواع مواد مخدر در ۵ ماهه نخست امسال
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حال علوم پایه در کشور خوب نیست
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رزاقی گفت: علیرغم بخشنامه های متعدد رئیس دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز به شورای هماهنگی بانک ها، اما بانک ها حاضر به در اختیار 
قراردادن نسخه قرارداد به فعاالن اقتصادی نیستند.

»جمال رازقی«، دیروز )شنبه ۱۶ شهریور( در کمیسیون صنعت این اتاق که با حضور دادستان شهرستان شیراز و فعاالن بخش خصوصی استان در این اتاق برگزار شد، با اشاره به عملکرد 
کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان فارس مستقر در اتاق بازرگانی استان از بخش تولید استان، گفت: دستگاه قضایی استان حمایت خوبی از بخش اقتصاد و 
تولید استان داشته اند به طوری که بر اساس آمار از سال ۹۵ تا ۹۸ تعداد ۲۹4 پرونده تشکیل شده که ۱۳0 مصوبه داشته، ۱۸ مورد بازدید و ۱۸۳ مورد مکاتبه انجام شده و بسیاری از مشکالت 
گره گشایی شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: بر اساس آمار استانی، عمده پرونده هایی طرح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اجرایی 

اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی قضایی از فعالیت های اقتصادی استان، به طور مستقیم با بانک هاست که مشکل با دستگاه مالیاتی، تامین اجتماعی هم در رده های بعدی قرار دارد.

بانک ها حاضر به ارائه نسخه قرارداد به فعاالن اقتصادی نیستند

واعظ پور با بیان اینکه حال ریاضی و علوم 
فکری  باید  و  نیست  در کشور خوب  پایه 
های  رشته  در  حتی  جا  همه  گفت:  کرد؛ 
علوم انسانی هم ریاضیات به کار می آید و 
مجبور هستند مسائل خود را مدل سازی 

ریاضی کنند.

دکتر سید منصور واعظ پور در آیین اختتامیه چهل و سومین 
مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در تاالر خیام دانشگاه 
ولیعصر )عج( رفسنجان بیان کرد: سال گذشته برای اولین 
بار) تمام کسانی که از اولین مسابقه تا دوره چهل و دوم 
مسابقات  آوران  مدال  همایش  داشتند(  شرکت  مسابقه 
انجمن ریاضی ایران را در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار 
شد. رئیس انجمن ریاضی کشور  افزود: تمام مدال آوران یا 
از اساتید داخل یا خارج کشور هستند و تعداد معدودی هم 
که وارد صنعت شده بودند از کارآفرینان نام آور تراز اول 
کشور بودند؛ همایش مدال آوران را که برگزار کردیم آخرین 
دستاوردهای علمی را ارائه کردند. وی با اشاره به اینکه در 

سال ۱۳4۹ اولین کنفرانس ریاضی ایران برگزار شد؛ افزود: 
در آن کنفرانس تشخیص دادند انجمن ریاضی کشور را 
نیم قرن در حال  افتخار دارد و  تشکیل دهند که جای 
فعالیت است و در طول این مدت توانسته خدمات بسیاری 

را به جامعه ریاضی ایران ارائه دهد و در سیاست گذاری ها 
نقش به سزایی را ایفا کند و یکی از کارهای بسیار مؤثر آن 
برگزاری مسابقات ریاضی است و میوه های این مسابقات 

نیز افتخار جامعه ریاضی هستند.

 دور دوم اشتغال زایی
 بنیاد برکت در کردستان

 با ایجاد ۴۶۰۰ شغل

با سفر معاون توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور 
و  کردستان  به  همراه  هیأت  و  برکت  بنیاد 
استان،  این  در  شده  ایجاد   مشاغل  از  بازدید 
در  کسب وکار  فرصت های  ایجاد  دوم  دور 
 1۵۰۰ ایجاد  با  کردستان  شهرهای  روستاهای 

طرح اشتغال زایی اجتماع محور آغاز شد.

به گفته ی معاون توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکِت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، راه اندازی این تعداد طرح 
شغل  ایجاد 4۲00  باعث  جاری  سال  پایان  تا  اشتغال زایی 

اجتماع محور در استان کردستان می شود.
»رضا راضی  زاده« در تشریح اقدامات بنیاد برکِت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در استان کردستان گفت: سال گذشته 
۲۳۸ طرح اشتغال زایی با ایجاد ۵۲0 شغل را با اعتباری بالغ 
بیجار و  بر ۲۱0 میلیارد ریال در روستاهای شهرستان های 
سروآباد راه اندازی کردیم و برای سال ۹۸ نیز ایجاد ۱۵00 طرح 
اشتغال زایی در تمام ۱۱ شهر استان کردستان هدف گذاری شده 
است. معاون توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکِت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اعتبار درنظر گرفته شده برای 
ایجاد این تعداد طرح اشتغال زایی را ۱۸00 میلیارد ریال ذکر کرد 
و افزود: با راه اندازی ۱۵00 طرح مذکور، بیش از 4۲00 شغل 
اجتماع محور در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی استان 

کردستان ایجاد خواهد شد.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 322. یکشــنبه 17 شــهریور مــاه 1398

تردد بیش از ۱۰۷ هزار نفر از 
مرز مهران

احمدی کرمی از تردد 1۰۷ هزار و ۳۹۳ نفر در ۵ روز 
اول محرم سال جاری از طریق مرز بین المللی مهران 

برای زیارت عتبات عالیات خبر داد.

رئیس قرارگاه ویژه اربعین در مرز مهران بابیان این مطلب، اظهار 
کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱0 درصد 

رشد نشان می دهد.
وی بابیان اینکه در ۵ روز اول محرم سال جاری، ۵۱ هزار و 
7۲0 نفر از مرز مهران خارج شده است، تصریح کرد: در این 
مدت ۲4 هزار و ۱۱۳ نفر نیز از طریق مرز بین المللی مهران وارد 

کشور شده است.
کرمی بابیان اینکه همچنین در این مدت ۲۵ هزار و ۱۱۲ نفر زائر 
غیر ایرانی از طریق مرز مهران از کشور خارج شده است، یادآور 
شد: ۲4 هزار و ۱۱۳ نفر زائر غیر ایرانی نیز در این مدت از طریق 

مرز مهران وارد کشور شده است.

شجاعی نسب گفت: در ایام محرم ماموران 
و  تکایا  عزاداران حسینیه ها،  درکنار  پلیس 
مساجد است و نسبت به تامین امنیت این 

مراسم اقدام خواهند کرد.

سرهنگ »حسن شجاعی نسب« دیروز )۱۶ شهریور( در 
نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای تمهیدات ویژه 
اباعبداهلل  عزاداری ساالر شهیدان  مراسم  امنیت  تأمین 
حسین )ع( در ایام محرم خبر داد و اظهار کرد: در این 
راستا ۲ هزار و ۲۱0 مأمور پلیس و 700 تیم گشتی در 
حوزه راهور برای اجرای طرح های ترافیکی و انتظامی 

پیش بینی شده است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 
با تاکید بر اینکه در این ایام امنیت منازل و خودروها برای 
تمرکز عزاداران در دستور کار پلیس است، گفت: همچنین 
با توجه به برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل 
حسین )ع(، پلیس همیار محرم در هیات های مذهبی 

مسئولیت نظم بخشی در معابر و مکان های عزاداری را 
برعهده خواهند داشت.

شجاعی نسب با بیان اینکه در مرکز استان بیش از ۱40 
همیار محرم با پلیس همکاری می کنند، ادامه داد: نظم 

بخشیدن به هیئت های مذهبی و رفع ترافیک، نظارت 
و کنترل بر افراد مشکوک، شناسایی افرادی که سعی در 
ایجاد اختالف و بر هم زدن نظم دارند از جمله وظایف 

همیاران محرم است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی؛

آماده باش کامل پلیس برای تأمین امنیت عزاداران حسینی
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امام  سجاد )ع(:هرکس برای رضا و خوشنودی خداوند ازدواج نماید و با خویشان 
خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند می گرداند.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نمایشگاه کشفیات نخستین مرحله از اجرای طرح ظفر توسط کالنتری ها و نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی ناجا تهران بزرگ برگزار شد.
گزارش تصویری: امین یاری
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