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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
کار فرهنگی در ایران اسالمی مسأله ای 
است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت 
کرد.

خبرگزاری

صفحه 6

اختصاص 
چهار میلیارد تومان 
برای مناسب سازی 
مدارس دخترانه
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تمرکز کانون فرهنگی هنری حجت القائم)عج( 
استان اصفهان بر گروه سنی نوجوان و جوان 
در اجرای طرح ها و برنامه های متنوع، نشان 
از  را  آینده  تا  می کوشد  کانون  این  می دهد 
اثرگذاران  بستر مسجد بسازد و مدیران و 
آینده نظام را در فضای معطر به معنویت مسجد 

تربیت کند.

راه اندازی سامانه مجازی »بچه های مسجد« به همت 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور در کنار همه فرصت هایی که برای اطالع رسانی 
از فعالیت های این کانون ها برای اعضاء فراهم کرده، 
یک شاخصه مهم نیز دارد و آن مشخص کردن کانون 
های فعال و معرفی برنامه ها و اولویت های کاری آنها 
است که به مخاطبان قدرت انتخاب و بهره مندی از 
فعالیت های فرهنگی هنری در جوار مساجد را می 

دهد.
لذا در سلسله گزارش هایی کانون های فعال مسجدی 
در سطح کشور و برنامه ها و عوامل موثر در این فعال 

بودن را معرفی می کنیم.
کانون حجت القائم )عج( در جوار مسجد حجت القائم 
)عج( استان اصفهان از کانون های مسجدی است که 
در یک هفته اخیر با فعالیت ها و برنامه های متنوع 

خود توانسته در مقایسه با دیگر کانون ها گوی سبقت 
را برباید و نام خود را در لیست فعال ترین ها ثبت کند.
این کانون فرهنگی هنری با 408 نفر عضو، کالس هاي 
آموزش روخواني قرآن کریم ویژه دانش آموزان مقطع 
ابتدایي را به صورت هفتگی برگزار می کند. همچنین 
در بخش هنری مجری دوره های آموزشی مداحی ویژه 

گروه سنی 14 تا 21 سال برای برادران است.
و  گرافیک  عکاسی،  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
پوسترسازی با هدف توانمندسازي اعضای کانون و ویژه 

برادران در مقطع سنی 14 تا 21 سال، برگزاری اردوهای 
جهادی و گردشگری به صورت ماهانه و با همکاری 
پایگاه مقاومت بسیج نیز از جمله فعالیت هایی است 
که کانون فرهنگی هنری »حجت القائم)عج(« را جزء 
فعال ترین ها کرده است. این کانون مسجدی به ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیز توجهی ویژه دارد و به 
منظور فرهنگسازی این مهم در نسل آینده، مسابقات 
کتابخواني را به صورت ماهانه و ویژه گروه سنی 7 تا 14 

سال برگزار می کند.

ایمان عباس زاده، گفت:یکی از اولویت های گروه سرود شهید پایدار کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرسول شهر جیرفت، اجرای سرود در مجالس 
عزای امام حسین علیه السالم است.

» ایمان عباس زاده « ضمن تسلیت شهادت امام حسین علیه السالم، گفت: نغمه هایی که از دل بر آید یقیناً بر دل نشسته و ماندگار می شوند و این نغمه ها باید عالوه بر برخورداری از قالبی 
زیبا، در بردارنده پیام و محتوایی ارزشمند نیز باشند. 

مربی گروه سرود شهید پایدار کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرسول، اظهار داشت: نغمه و سرود یک ابزار جذاب و بسیار عامه پسند جهت تبلیغ و ترویج ارزش هاست و تاثیر این هنر در 
انتقال مفاهیم بی بدیل است. وی، افزود: به همین منظور هم زمان با ایام محرم، یکی از اولویت های گروه سرود شهید پایدار کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرسول شهر جیرفت، اجرای 
سرود در مجالس عزای امام حسین علیه السالم از جمله حسینیه، تکایا و مساجد است. مربی گروه سرود شهید پایدار کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرسول، افزود: این گروه سرود، هر 

شب سرودی در وصف امام حسین علیه السالم با عنوان فانوس شب اجرا می کند.

اجرای گروه سرود شهید پایدار در مجالس عزای امام حسین)ع(

عزم کانون فرهنگی هنری »حجت القائم)عج(«
 برای ساخت آینده از مسجد

نمایــه

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

مسابقه عکاسی
 با تلفن همراه »سربازان در 

گهواره« برگزار می شود

حجت االسالم پیش قدم سیوندی با اشاره به برپایی 
در  »سربازان  همراه  تلفن  با  عکاسی  مسابقه 
گهواره« ویژه شهر سیوند، گقت: جوایز ویژه ای 
برای برگزیدگان از طرف کانون »سفیران نور« 

درنظر گرفته شده است.

گفت:  سیوندی«،  قدم  پیش  »احسان  االسالم  حجت 
فراخوان مسابقه عکاسی با موبایل با عنوان »سربازان در 
گهواره« در شهر سیوند اعالم شد که هدف از برگزاری این 
مسابقه ایجاد روحیه شهادت طلبی و والیت مداری در زیر 

بیرق والیت است.
شهر  نور«  »سفیران  هنری  و  فرهنگی  کانون  مسئول 
»سیوند« با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه، افزود: از 
شرایط شرکت در این مسابقه گرفتن عکس با تلفن همراه از 
کودکان زیر سه سال با پوشش مخصوص عزاداری و سربند 
با مضمون شعار های انقالبی مانند: »من عاشق مبارزه با 
صهیونیستم«، »کلنا عباسک یا زینب )س(« و »من سرباز 

در گهواره امام زمان )عج( هستم« است.

حجت االسالم کاظم شکری با اشاره به اهمیت تبیین هدف قیام امام 
حسین)ع(، گفت: طرح تالوت سراسری قرآن کریم در شب عاشورا 

در مساجد البرز برگزار شد.

» حجت االسالم کاظم شکری« گفت:طرح سراسری تالوت قرآن بعد از اقامه نماز مغرب 
و عشاء در مساجد استان البرز به مناسبت شب عاشورا حسینی برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، افزود: این طرح 
به منظور ایجاد انس با قرآن و تدبر در آیات و درس گرفتن از واقعه عاشورا و همچنین 
بیان اهداف امام حسین علیه السالم که برقراری حدود الهی و امربه معروف و نهی منکر 

است، اجرا شد.
وی مطرح کرد: در ایامی هستیم که اهل بیت )ع( و خاندان نبوت بیشترین مصیبت و بالها 
را متحمل شده اند تا راهنما و نور هدایت انسان ها شوند، و ما را از جهالت و تاریکی دنیا 

و وسوسه شیاطین دور ساخته و ایمن سازند؛ این مهم با توسل به قرآن و نور هدایت که 
منشاء اصلی آن حق تعالی است و تمسک جستن از مسیر درست که قرآن و اهل بیت)ع( 

هستند، مسیر حق تضمین شده است.

اجرای طرح تالوت سراسری قرآن کریم
 در شب عاشورا در مساجد البرز

اجرای طرح تالوت قرآن با 
مشارکت کانو ن های فرهنگی و 
هنری در مساجد جنوب کرمان

مجید خوبی زاده، گفت: شب عاشورا هم زمان با 
سراسر کشور طرح تالوت قرآن با مشارکت کانون 
های فرهنگی هنری در مساجد جنوب کرمان نیز 

برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان، افزود: 
شب عاشورا، شب احیاء و مناجات امام حسین علیه السالم و 
یاران با وفایش بود، یکی از اهداف مدنظر در اجرای این طرح 

است.
وی، عنوان داشت: طرح تالوت قرآن در این شب عاشورا با 
استفاده از ظرفیت های مردمی از جمله کانون های فرهنگی 
هنری و با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما در مساجد کشور، 
در قالب کاروان عاشورا و به منظور تسکین قلب امام زمان )عج( 

برگزار شد.
خوبی زاده، اظهار داشت: مدیران کانون های فرهنگی هنری 
مساجد جنوب کرمان با برپایی محفل قرآنی و جزءخوانی، حزب 
خوانی و یا قرائت سوره فجر و هر سوره ای که شان نزول آن، 
به واسطه وجود امام حسین علیه السالم است، توانستند در این 

طرح شرکت کنند.

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/830229
http://shabestan.ir/detail/News/830215
http://shabestan.ir/detail/News/830103
http://shabestan.ir/detail/News/829883
http://shabestan.ir/detail/News/830139


شیرقاضی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت افزار در پنج نقطه شهر تهران خبر داد.

مجتبی شیر قاضی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت افزار در پنج نقطه شهر تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری با 
محوریت و هماهنگی اتاق اصناف تهران برگزار خواهند شد. 5 نقطه که نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت افزار در تهران دایر می شود شامل پارک ارم، بوستان گفت و گو، 
حکیمیه تهرانپارس، خاوران و بوستان والیت است. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: بطورکلی در این نمایشگاه ها 

دفترچه های دانش آموزی با نرخ دولتی و دیگر اقالم مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس با تخیفف ویژه عرضه می شود.
وی در ادامه از توزیع 15 میلیون جلد دفترچه دانش آموزی با نرخ دولتی یا ارز چهار هزار و 200 تومانی برای تنظیم بازار در سراسر کشور خبرداد و افزود: استان ها تا 25 

شهریور ماه سال جاری مهلت دارند نسبت به جذب این دفترچه ها و همینطور تزریق در شبکه های منتخب توزیع اقدام کنند.
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برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت افزار در ۵ نقطه تهران

پیش شرط های حذف
 چهار صفر از پول ملی از نگاه 

بخش خصوصی

حال  در  می رسد  نظر  به  کرد:  بیان  مستوفی 
حاضر و با توجه به وضعیتی که اقتصاد کشور 
با آن دست به گریبان است، زمان مناسبی برای 
حذف چهار صفر از پول ملی نیست و ابتدا باید 

الزامات دیگری در اقتصاد رعایت شود.

»فریال مستوفی« در پنجمین نشست کمیسیون بازار 
پول و سرمایه با اشاره به تجربه بین المللی حذف صفر 
از پول در برخی کشورهای دنیا، گفت: این تجربه نشان 
واقع  موثر  کشورهایی  در  پول  از  صفر  حذف  می دهد 
شده که توانسته اند اقتصاد کالن خود را باثبات کنند. 
کشورهای موفق در این عرصه در گام نخست به سراغ 
افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم رفته اند و در 
خود  کشور  پول  از  صفر  حذف  از  توانسته اند  آن  پی 

بهره ببرند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: 
به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به وضعیتی 
زمان  است،  گریبان  به  دست  آن  با  کشور  اقتصاد  که 
از پول ملی نیست و  مناسبی برای حذف چهار صفر 
افزایش  جمله  از  اقتصاد  در  دیگری  الزامات  باید  ابتدا 
اصالح  مالیاتی،  انضباط  یارانه ها،  مالی، حذف  انضباط 
نرخ واقعی ارز و افزاش سهم و نقش بخش خصوصی 
حذف  اجرای  سمت  به  سپس  شود  رعایت  اقتصاد  در 

صفر از پول ملی رفت.
به گفته فریال مستوفی، حذف چهار صفر از پول ملی 
کشور  در  اقتصادی  اصالحات  مسیر  انتهای  در  باید 

صورت گیرد.

پنجــره

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

اعالم آمادگی شرکت های ایرانی 
برای سرمایه گذاری در اقلیم 

کردستان

سرکنسول ایران در سلیمانیه با معاون نخست 
وزیر اقلیم کردستان دیدار و رایزنی کرد.

در دیدار مهدی شوشتری، سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در سلیمانیه با »قباد طالبانی«، معاون نخست وزیر 
اقلیم کردستان، دو طرف بر  گسترش روابط فیمابین در 

حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.
اعالم آمادگی شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در 
اقلیم کردستان و تقویت همکاریهای علمی  و دانشگاهی، 

از دیگر محورهای گفت وگو در این دیدار بود.

اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  موقت  مدیرکل 
گفت: رویکرد آژانس مستقل، بی طرف و حرفه 

ای است و از فشارها تأثیر نمی پذیرد.

کرنل فروتا پس از دیدار علی اکبر صالحی، معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس 
خبری مشترک گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
رویکرد مستقالنه، بی طرف و حرفه ای خود ادامه خواهد 

داد و این موجب اعتبار آژانس است.
وی تصریح کرد: در این زمینه آژانس از فشارها تأثیر نمی 
پذیرد. آژانس از یک سو وظیفه راستی آزمایی اجرای برجام 
را بر عهده دارد و از سوی دیگر در اجرای پروتکل الحاقی 

و موافقت نامه جامع پادمان در تعامل فعال با ایران است.
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: آژانس 
بی طرف به کار خود ادامه دهیم.با ایران تداوم یابد و آماده هستیم تا بصورت حرفه ای و بین المللی انرژی اتمی مشتاقانه تمایل دارد تا همکاری ها 

مدیر کل موقت  آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

آژانس بین المللی انرژی اتمی از فشارها تأثیر نمی پذیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به احکام صادره 
برای متهمان پرونده هفت تپه، گفت: نمی توان احکامی صادر کرد که 

مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
»اعتبار دستگاه قضا به مقبول بودن و باورپذیر بودن احکام آن است. نمی توان احکامی 
صادر کرد که بخش عمده جامعه و کارشناسان حقوقی آن احکام را قابل قبول نمی داند و 
مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند. صیانت از اعتبار نهاد 

قضایی کشور از مهمترین وظایف دستگاه قضاست.«

انتقاد موسوی از احکام صادره برای متهمان پرونده هفت تپه

ثبت  برای  برنامه ریزی  از  مسکن  بانک  ساختمان  کل  اداره  رئیس 
باالترین رکورد فروش امالک مازاد در این بانک در نیمه دوم سال ۹۸ 

خبر داد.

اسحاق خاکی  اعالم کرد: یکی از مهمترین اهداف و برنامه های تعیین شده در این 
اداره برای نیمه دوم سال ۹8 تحقق برنامه تعریف شده برای فروش امالک مازاد بانک 
مسکن به میزان 500 میلیارد تومان و معادل ۹0 درصد برای اولین بار در سابقه بانک 
است. همچنین در نیمه دوم سال ۹8 برای بهره برداری از سایت های فروش امالک 
مازاد بانک به صورت مستقل و در قالب سایت شرکت فام )شرکت فروش امالک مازاد 
بانک ها( برنامه ریزی شده است. به گفته رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن از سوی 
دیگر حصول پیشرفت ۹0 درصدی در راه اندازی سامانه جامع ساجام شامل 11 زیر 
نرم افزار در حوزه مهندسی و امالک از دیگر برنامه های تعریف شده در این حوزه است.

خاکی همچنین در مورد سایر برنامه ها و اهداف تعریف شده در این اداره کل برای اجرا 
و تحقق در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: از دیگر سیاست های طراحی شده در این 

اداره همچنین می توان به برنامه ریزی برای برگزاری مناقصه به منظور اجرای 10 پروژه 
تعریف شده در بانک مسکن تا پایان سال جاری اشاره کرد.

وی افزود: پیشبرد مطالعاتی و اجرایی 1۶ پروژه احداثی و ۳0 پروژه بازسازی در سال ۹8 
تعریف شده است که این برنامه ها بر اساس برنامه ۳ ساالنه تدوین شده برای سال های 

۹۹، ۹8 و 1400 عملیاتی خواهد شد. 

۵00 میلیارد تومان از امالک مازاد بانک مسکن واگذار می شود
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حجت االسالم علیزاده گفت: نماز ظهر عاشورا در ۴۵۰ بقعه متبرکه مجری طرح بصیرت عاشورایی اقامه شد.

حجت االسالم »ستار علیزاده« با اشاره به اجرای طرح بصیرت عاشورایی در 500 بقعه متبرکه گیالن گفت: 420 مبلغ و روحانی در برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه گیالن 
مشارکت دارند که از این تعداد 48 نفر از این مبلغان اعزامی از قم و ۳72مبلغ و روحانی بومی گیالن هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با بیان اینکه این طرح در سه سطح برگزار می شود تصریح کرد: نماز ظهر عاشورا در 450 بقعه متبرکه مجری طرح بصیرت عاشورایی که در مناطق دارای 
جمعیت بوده و محل رجوع دستجات عزاداران حسینی هستند، اقامه شد. حجت االسالم علیزاده با اشاره به فعالیت سه هزار نفر از اعضای هیئت امنا، اعضای مراکز فرهنگی و قرآنی و خادمان 

افتخاری بقاع متبرکه در قالب طرح بصیرت عاشورایی اظهارداشت: شعار »ِکراَمُتنا الشهادۀ« به عنوان شعار اصلی و محوری سوگواره بصیرت عاشورایی در نظر گرفته شده است.

www.shabestan.irخبرگزاری

نماز ظهر عاشورا در ۴۵0 بقعه متبرکه گیالن اقامه شد

فرصت ۱0 روزه دانشجویان
 برای اربعین 

ستاد اربعین دانشجویی در تشریح نحوه خروج از 
کشور دانشجویان برای سفر پیاده روی اربعین اعالم 
کرد: دانشجویانی که گذرنامه دارند باید به سامانه 
سماح مراجعه کرده و با ثبت نام در این سامانه و 
واریز هزینه خروج از کشور می توانند به این سفر 

اعزام شوند.

بر اساس این گزارش، همچنین دانشجویانی که گذرنامه ندارند 
باید با نامه ای از دانشگاه به دفاتر پلیس +10 رفته و برای گرفتن 
گذرنامه اقدام کنند، با توجه به اینکه وثیقه خروج از کشور حذف 
شده است دانشجویان مشمول می توانند بدون دریافت وثیقه به 

مدت 10 روز به این سفر بروند.
گفتنی است، بازه زمانی تعیین شده برای این سفر دانشجویان از 

7 مهر تا 7 آبان ماه است.

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 323. چهارشــنبه 20 شــهریور مــاه 1398

بررسی فلسفه قیام عاشورا 
در برنامه »اندیشه ها«

بر  همچنان  قرن ها،  از  پس  عاشورا  حماسه 
انسان های  تشنه  و جان  می درخشد  تاریخ  تارک 
تأثیرگذاری  این  حقیقت جو را سیراب می سازد. 
شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان 
بسیار در این رویداد عظیم دارد. به همین دلیل 
برنامه »اندیشه ها« از ۲۰ شهریور ۹۸ با موضوع 
رویکردشناسی کالمی فلسفه قیام امام حسین )ع( 

تقدیم مخاطبان این رسانه دینی می شود.

تبیین دیدگاه های کالمی ناظر بر انگیزه قیام امام حسین )ع( 
و نقد دیدگاه های پنج گانه کالمی درباره فلسفه قیام حضرت 
سید الشهداء)ع( با کارشناسی حجج اسالم محمد جعفری، 
محسن رنجبر، محمد حسین فاریاب و محمدرضا احمدی از 
جمله موضوعاتی است که در این برنامه به سمع شنوندگان 

فرهیخته رادیو معارف می رسد.
برنامه »اندیشه ها« به تهیه و سردبیری علی اصغر شرفی 
چهارشنبه تا جمعه ساعت 14:50 از امواج فضیلت و فطرت 

به روی آنتن می رود. 

از  یکی  اینکه  بابیان  جوادی  االسالم  حجت 
اگر  که  است  این  خوب  دوست  های  نشانه 
سخن گفت بر دانش شما افزوده شود، گفت: 
الهی قرار می گیرند که  کسانی را در مسیر 

زندگی خدایی داشته باشند.

حجت االسالم »سید جواد جوادی«، در همایش جوانان 
عاشورایی که در حرم مطهر حضرت سید میر محمد)ع( 
برگزار شد، با اشاره به اینکه هر فردی باید برای خود 
الگویی داشته باشد، گفت: الگوی جوانان امروز ما نیز باید 

حضرت علی اکبر )ع( باشد.
خطیب مسائل مذهبی با بیان اینکه خداوند به پیامبر)ص(  
بیان می کند که باید الگویی را برای خود انتخاب کنید، 
افزود: حواریون آمدن محضر حضرت عیسی)ع( و فرمودند 
یا روح اهلل ما باید با چه کسانی هم نشینی و دوستی کنیم.

را  کسی  می خواهیم  اگر  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
برای دوستی انتخاب کنیم باید همان طور که حضرت 
عیسی)ع( بیان می کند کسی را انتخاب کنیم که اگر آن 

فرد را مشاهده کردیم به یاد خداوند بیفتیم.
حجت االسالم جوادی بابیان اینکه دومین نشانه دوست 
خوب این است که اگر سخن گفت بر دانش شما افزوده 
شود، تصریح کرد: کسانی را در مسیر الهی قرار می گیرند 

که زندگی خدایی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه باید 
در جوانی با خداوند و حجت او ارتباط گرفت، عنوان کرد: 
اگر سیر بندگی فردی در جوانی  در مسیر پروردگار عالم 

قرار گرفت خداوند نیز مباهات می کند.

یک خطیب مسائل مذهبی تبیین کرد 

نشانه های دوست خوب برای جوانان

بنابر اعالم دبیرخانه جشنواره فیلم »۱۱۴ ثانیه  ای مبین«، با توجه به 
استقبال و درخواست عالقه  مندان برای ارسال اثر، مدت زمان درنظر 

گرفته شده برای این موضوع تا پایان آبان ماه تمدید شد.

»جواد نصیری« با بیان علل این تصمیم گفت: در جلسه شورای سیاست گذاری 
جشنواره که چهارشنبه گذشته، 1۳ شهریورماه برگزار شد، استقبال فیلم  سازان و 
عالقه  مندان در این زمینه بیان شد و با نظر اکثریت شورا تصمیم گرفته شد که 

مهلت ثبت نام و ارسال اثر تمدید شود. دبیر جشنواره »114 ثانیه  ای مبین« افزود: با 
توجه به درنظر گرفتن بخش دانشجویی و آغاز سال تحصیلی در مهرماه، بسیاری 
از دانشجویان عالقه  مند هستند برای این جشنواره آثاری را تولید کنند و از این نظر 

مهلت دوماهه تا پایان آبان برای حضور در تمامی بخش  ها اعالم می  شود.
آثار  تعداد  درخصوص  دانشگاهی  جهاد  قرآنی  چندرسانه  ای  تولیدات  مرکز  مدیر 
وصول شده تاکنون اعالم کرد: تاکنون فقط در بخش فیلم  سازی حرفه  ای حدود 
150 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که البته انتظار ما را در این بخش برای 
نخستین دوره براورده می کند و امید داریم در مدت تمدید شده نیز به این تعداد 

افزوده شود.

تمدید مهلت فراخوان جشنواره فیلم »۱۱۴ ثانیه  ای مبین« تا پایان آبان

نشست »آستان اندیشه« با هدف بررسی آرا 
و اندیشه های آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی 
تشیع، ۲۴  تقلید جهان  معظم  مراجع  از  آملی 
سالن  در  تا ۱۲  از ساعت ۱۰ صبح  شهریورماه 
همایش های شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار 

می شود.

سرمایه  تقویت  های  مولفه  گزارش،  این  بر  بنا 
در  عقل  شکوفایی  و  حسینی  نهضت  در  اجتماعی 
پرتو نهضت حسینی، موضوعاتی است که در نشست 

آستان اندیشه بررسی می شود.
العظمی  اهلل  آیت   دفتر  همکاری  با  نشست  این 
جوادی آملی در تهران و شهرداری منطقه 12 تهران 
برگزار می شود. یادآور می شود، سالن همایش های 
شهرداری منطقه 12 تهران در میدان شهدا، ابتدای 

خیابان مجاهدین اسالم، واقع شده است.

بررسی اندیشه های آیت اهلل العظمی جوادی آملی در نشست »آستان اندیشه«
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بارگذاری کتاب »سهروردی و 
ایران باستان« در فضای مجازی

کتابچۀ الکترونیک »سهروردی و ایران باستان« 
در وب سایت همایش »سهروردی و احیاء حکمت 
در  عالقمندان  استفاده  و  دانلود  برای  فهلوی« 

دسترس قرار گرفت.

که  باستان«  ایران  و  »سهروردی  الکترونیکی  کتابچه 
سرزمین  در  »اسالم  کتاب  دوم  مجلّد  از  است  تلخیصی 
با فرمت  اثر هانری کربن، ترجمۀ »رضا کوهکن«  ایران« 
گرفت.  قرار  عالقه مندان  دسترس  در  دانلود  برای   PDF
عالقه مندان برای دانلود این کتابچه که به همت »بابک 
عالیخانی« خالصه و توضیحاتی بر آن افزوده گشته است، 
می توانند به وب سایت همایش »سهروردی و احیاء حکمت 

فهلوی« بخش »راه و روش اشراق« 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 دولت کریمه دست  کارآفرینان را بوسیده و حامی آنها است، گفت: کسی که کریم نیست کرامت جامعه را هم حفظ 
نمی کند این مساله به حزب اللهی و غیرحزب اللهی بودن افراد ربط ندارد.

حجت االسالم والمسلمین »علیرضا پناهیان« در ادامه سلسله جلسات دهه اول محرم حسینی با موضوع »آخرین آمادگی برای ظهور: اصالح مدیریت در خانواده و جامعه« در مسجد دانشگاه 
امام صادق)ع( به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد:  امام زمان)عج( نسبت به مردم و فقرا بسیار بخشنده و مهربان درباره کارگزاران خود بسیار سخت گیر است.

این استاد حوزه علمیه افزود: بسیاری در آن زمان وحشت می کنند از اینکه مسئولیتی را بر عهده بگیرند و از عهده آن برنیایند، اصوال پست های مدیریتی جایگاهی است که افراد باظرفیت و 
کریم آن را بر عهده بگیرند. حجت االسالم والمسلمین پناهیان با استناد به روایتی مبنی بر اینکه هرکس به خود ظلم کند به دیگران هم ظلم می کند، تصریح کرد: کسی که به خود ظلم 
کند مدیر موفقی نیست، کسی که کریم نیست کرامت جامعه را هم حفظ نمی کند این مساله به حزب اللهی و غیرحزب اللهی بودن افراد ربط ندارد. این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اینکه 

یک مدیر باید با مردم کریمانه برخورد کند توصیه اخالقی یا بحث سیاسی نیست بلکه بحث فنی مدیریت است.

دولت کریمه دست  کارآفرینان را بوسیده و حامی آنها است

یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه قسمت و 
بلکه  نیست  دوخته شده  پیش  از  لباس  تقدیر 
دست خود انسان است، گفت: امام حسین)ع( 
شب عاشورا دائم شکر می کرد و می فرمود: خدایا 
شکر بر خوشی و ناخوشی ات، این درسی بزرگ 

برای ما است که باید فرا بگیریم.

حجت االسالم »مسعود عالی« در سخنانی که به مناسبت 
ایام عزاداری های حسینی ایراد شده است، اظهار کرد: گاهی 

برخی خدا را قبول دارند اما خدایی او را قبول ندارند.
این استاد اخالق گفت: انسان ها سه دسته هستند برخی 
کسانی که خدا را به عنوان خالق قبول دارند اما به عنوان 
مدیر، ولی و سرپرست زندگی که او دستور بدهد که چه کار 
بکنم و چه کار نکنم، اصال قبولش نمی کنند. شیطان خدا را 
به عنوان خالق قبول داشت در نتیجه وقتی که دستور سجده 
آمد، گفت: »َخلَْقَتنِي ِمْن نارٍ َو َخلَْقَتُه ِمْن ِطیٍن«، او خالقیت خدا 
را اقرار می کند. اما شیطان چه چیزی را از خدا قبول نداشت؟ او 
می گفت: من بر تو سجده می کنم اما در برابر انسان خضوع 
نمی کنم. حجت االسالم عالی اظهار کرد: برخی انسان ها 
نیز چنین هستند، فقط خدایی را قبول دارند که دستور ندهد. 
مدیریت دینی را بر نمی تابند. فرهنگ سکوالر که قرن ها به 

ویژه بعد از رنسانس شکل گرفت و نوعا تبدیل به فرهنگ 
جهانی شد خدا را قبول دارد اما حضور خدا در زندگی را بر 
نمی تابد، در واقع می گویند دین در زندگی دخالت نکند در 
حالی که یکشنبه ها نیز کلیسا باز است. این دسته افراد همان 
طور که خداوند در مورد شیطان فرمود:  »کاَن ِمَن الْکاِفِرینَ « 
هستند. وی ادامه داد: دسته دوم انسان هایی هستند که خدا 
و مدیریت او را در عالم تکوین و هستی و عالم تشریع قبول 

دارند، اما مشکل آنها این است که با خدا درگیر می شوند، 
قبول دارند که خدا همه کاره است اما برخی مسایل را بر نمی 
تابند. مثال گاهی خدا مقدر کسی را مرگ قرار می دهد. ای 
چه بسا برخی دور و اطراف اش کفر می گویند و با خدا درگیر 
می شوند، بنابراین دسته دوم انسان هایی هستند که در عین 
حال که قبول دارند خداوند در عالم تکوین و تشریع همه کاره 

است اما باز هم با خدا درگیر می شوند.

حجت االسالم عالی:  

درس عاشورا شکرگذاری در همه مقاطع است

بیش از یک هزار و ۲00 
کانون در مساجد فارس میزبان 

عزاداران حسینی بودند

حجت االسالم »حسین امیدی«گفت: بیش از یک 
در مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون  و ۲۰۰  هزار 
استان فارس همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام 
عشق  با  را  محرم  سوگواری  و  عزاداری  مراسم 
به ساالر شهیدان کربال و به صورت خودجوش 
برگزار کردند که هر ساله مورد استقبال عموم 

ارادتمندان خامس آل عبا )ع( قرار می گیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
فارس ضمن تشریح برنامه های ویژه ماه محرم و با بیان اینکه 
مساجد و خیابان های اطراف با برافراشتن پرچم ها و پارچه های 
سیاه برنامه های محرم را آغاز کرده اند، افزود: دعوت از سخنرانان 
استانی و کشوری در کانون های فرهنگی و هنری مساجد و 
هیئت های مذهبی برای تبیین قیام حسینی و بیان اهداف آن 
حضرت و خرافه زدایی و تحریف زدایی از چهره نورانی اسالم 
و قیام امام حسین )ع( و ارسال پیامک های ویژه محرم و اطالع 
رسانی مراسم ها و برنامه های ویژه این ایام از طریق وبگاه ستاد 
هماهنگی و کانال های اختصاصی در پیام رسان ها و شبکه های 
مجازی و دعوت از مسئوالن، اصحاب مساجد و اعضای کانون 

های فرهنگی برای حضور پرشور از برنامه های محرم است.
وی، برپایی محافل تعزیه خوانی را یکی از برنامه های شاخص ماه 
محرم کانون های مساجد فارس برشمرد و افزود: اقامه نماز ظهر 
تاسوعا و عاشورا مقارن با اذان و به هنگام عزاداری، برپایی خیمه 
های عزاداری حسینی به همت کانون های مساجد شهرستان ها 
و هم اجرای برنامه های ویژه امر به معروف و نهی از منکر در هفته 

احیای این فریضتین در ماه محرم از دیگر برنامه هاست. 

اصالح  بیان اینکه  با  پناهیان  حجت االسالم 
مدیریت خانواده، زمینه ساز ظهور است، گفت: 
قرآن کارشناس میراث فرهنگی یا فکری نیست 
که فقط از گذشته حرف بزند. در هر کاری 
حفظ کرامت مردم باید هدف اول اهل سیاست 

باشد.

حجت االسالم والمسلمین »علیرضا پناهیان« در ادامه 
موضوع  با  حسینی  محرم  اول  دهه  جلسات  سلسله 
در  مدیریت  اصالح  ظهور:  برای  آمادگی  »آخرین 
خانواده و جامعه« در مسجد دانشگاه امام صادق)ع( به 
سخنرانی پرداخت و اظهار کرد:  درک صحیح از مدیریت 
و به کارگیری آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 

آخرین مقدمه سازی برای ظهور است.
این استاد حوزه علمیه افزود: متاسفانه در تحقق مدیریت، 

ما در جامعه به نتایج خوبی نرسیدیم، ما که قومی پیشتاز 
نسبت به برخی اقوام هستیم، نمادهای بسیار بدی از 
دوران جاهلیت در بین ما رواج دارد که جای تاسف دارد 
منکرهای عجیب و غریبی چنان معروف شده که کسی 

جرات امر و نهی درباره آن را ندارد.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان با تاکید بر اینکه در 
زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی باید مدیریت را معنا 
کنیم، اظهار کرد: سال ها است که بین سیاست، معنویت 
و دیانت جدایی افتاده است در حالی که بر اساس دانش 
بشری و دستورات دینی حکمت و اصول مدیریت در 
جامعه با اصول مدیریت فردی و خانوادگی یکی است 
یعنی انسان از اصل مدیریت فردی و خانوادگی می تواند 

الهام بگیرد و مدیریت اجتماعی داشته باشد.
در  کس  هر  داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
خانواده ای رشد کند که نمی توانند هوس های خود را 
مدیریت کنند توان مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و 
هدایت و کنترل جامعه را نخواهد داشت. شورای نگهبان 

باید در انتخابات به صالحیت مدیریتی فرد توجه کند و 
به تفتیش عقاید و منازعات سیاسی  توجه نکند.

یک استاد حوزه علمیه تشریح کرد

تاثیر اصالح مدیریت خانواده در زمینه سازی برای ظهور
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عبدی گفت:تورهای بازدید دانش آموزی در فصل تابستان روند افزایشی به خود میگیرد، به طوری که هر سال در سه ماه فصل تابستان، ۲۰هزار دانش آموز در 
گروه های سنی مختلف از موزه انقالب اسالمی ودفاع مقدس دیدن می کنند.

»امیرعبدی« درباره استقبال بازدید قشرهای مختلف مردمی از موزه در فصل تابستان، گفت: بازدید از بخش های مختلف موزه توسط  قشرهای مختلف مردمی هرسال صورت می گیرد اما استقبال 
تورهای دانش آموزی در سه ماه تابستان هر سال افزایش می یابد. مسئول پذیرش موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس اظهار داشت: طبق قراردادی که بین موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و 
وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است، گروه های مختلف دانش آموزان در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان در تورهای دانش آموزی تحت عنوان »طعم جبهه« از موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس بازدید می کنند. وی در ادامه افزود: طبق آمارهای موجود و بلیط های فروخته شده، تورهای بازدید دانش آموزی در فصل تابستان روند افزایشی داشته است به طوری که هر سال در سه ماه 

فصل تابستان، 20هزار دانش آموز در گروه های سنی مختلف از موزه انقالب اسالمی ودفاع مقدس بازدید می کنند.

بازدید ۲0هزار دانش آموز از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 323. چهارشــنبه 20 شــهریور مــاه 1398

سردار مقیمی از تدوین شیوه نامه و دستورالعمل 
امنیت  پلیس  فعالیت  استقرار و  اجرایی نحوه 
اقتصادی ناجا در گمرکات و مبادی ورود و خروج 

کاال خبر داد.

سردار »محمد رضا مقیمی« از تدوین  شیوه نامه نحوه 
استقرار و فعالیت پلیس امنیت اقتصادی ناجا در گمرکات  
و استقرار پلیس در مبادی ورود و خروج کاال خبر داد و  
گفت: نشستی با حضور  بنده  به عنوان رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی ناجا ،»علی مؤیدی خرم آبا«  رئیس ستاد 
مرکزی  مبارزه با قاچاق کاال و ارز، » عبداله هندیانی« 
ارز »  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  پیشگیری ستاد  ؛معاون 
مهدی میراشرفی«  رئیس  گمرک ایران،  »آدم نژاد« 
معاون حمل و نقل وزیر راه  و شهر سازی، » محمد 
راستاد« مدیرعامل سازمان بنادر و »منوچهر سلمان زاده 
نامه  این شیوه  برگزار و  راهداری  راه و  امور  « معاون 

تدوین و ابالغ شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا افزود: در این شیوه 
نامه، ساز وکار اختیارات پلیس مطابق قانون تعریف و 
چگونگی استقرار در گمرکات نیز مشخص شده است تا 
 ان شاء اهلل پیرو تاکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری

) مدظله العالی( مبنی بر مبارزه جدی با قاچاق، بتوانیم با 
همکاری بین بخشی اقدامات مثمرثمری انجام دهیم. 

استقرار پلیس در مبادی ورود و خروج کاال
گفتنی است »علی  مویدی« در نشست هماهنگی و 
ابالغ این شیوه نامه ) چند روز گذشته( اظهار داشت: با 
هماهنگی بین نیروی انتظامی، گمرک، سازمان بنادر و 
دریانوردی، راهداری و وزارت کشور پس از این برای از 

بین بردن ظن قاچاق و کنترل کمتر کاالهای در حال 
ترانزیت و یا انتقال در جاده ها، پلیس امنیت اقتصادی در 

مبادی ورودی وخروجی کاال مستقر خواهد شد.
وی افزود: این همکاری ایجاد شده نشان از این است 
دیگر دستگاه های  کنار  در  نظارتی  که دستگاه های 
اقتصادی و تجاری کشور به جای ترجیح منافع دستگاه 

خود به منافع ملی فکر می کنند.

تخصیص بیش از ۶ میلیارد ریال 
اعتبار به شهرداری های استان 

کهگیلویه و بویراحمد

کاظمی وضعیت دفن زباله در شهرهای استان را 
نیازمند اراده جمعی دانست و گفت: با توجه به 
رایزنی های انجام شده، ۶۶۰ میلیون تومان اعتبار 
از سوی سازمان شهرداری ها برای مدیریت پسماند 

به شهرداری های استان پرداخت شد.

»سید حسین کاظمی« در نشست کارگروه مدیریت پسماند 
کهگیلویه و بویراحمد خطاب به شهردار یاسوج و دهیاران 
روستاهای حومه این شهر، اظهار داشت: وضعیت انباشت 
زباله در مناطق مختلف یاسوج و اطراف آن چهره زشتی از 

این مناطق را ترسیم کرده است.
و  کهگیلویه   استانداری  و شورای  دفتر شهری  مدیرکل 
بویراحمد با بیان اینکه این افراد یا این وضعیت را نمی بینند 
یا اینکه چشم خود را بر این مسئله بسته اند، عنوان کرد: 
ورودی شهر یاسوج در محاصره زباله بوده و باید هرچه سریع 

تر در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به انتخاب سرمایه گذار برای سایت دوپشته 
دشتروم، یادآور شد: راه دسترسی به این سایت مشکالتی 
داشته که اکنون آماده انجام عملیات آسفالت بوده و عملیات 

فنس کشی این سایت انجام شد.
کاظمی با اشاره به اینکه تاکنون دفن زباله به صورت عادی 
انجام می گرفت، گفت: انجام این عملیات به صورت سنتی 
تهدیدی برای آب های زیر زمینی، آب شرب شهر یاسوج 
با مشخص شدن سرمایه گذار،  و سد شاه قاسم بود که 

امیدواریم در آینده شاهد رفع این مشکالت باشیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا :

 تدوین نحوه استقرار و فعالیت
 پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات

افتتاح مرکز خیریه ویژه 
کودکان اوتیسم در سرای محله 

شاهد

محله  سرای  در  اوتیسم  کودکان  ویژه  خیریه  مرکز 
شاهد واقع در منطقه ۷ طی مراسمی به همت ناحیه یک 
و با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی و جمعی از 

مدیران و شورایاران این منطقه افتتاح شد.

عرض  ضمن  دولتی«   »فائزه  مراسم  این  جریان  در 
و  سید  سوگواری  ایام  فرارسیدن  مناسبت  به  تسلیت 
و  همکاری  با  گفت:  )ع(،  حسین  امام  شهیدان  ساالر 
مشارکت شورایاران اقدامات خوبی در محله شاهد رخ 
در  ها  شکوفه  حیات  ارمغان  موسسه  حضور  که  داده 
اوتیسم  کودکان  به  ویژه  ارائه خدمات  و  محله  سرای 

یکی از این رویدادهای فرخنده است.

هاشمی با اشاره به اختصاص ۲۰ درصد بودجه شهرداری تهران برای 
مناسب سازی مدارس دخترانه دولتی برای فعالیت های ورزشی گفت: 
سازی  مناسب  برای  تهران  شهرداری  بودجه  از  تومان  میلیارد  چهار 

مدارس دخترانه اختصاص یافت.

»محسن هاشمی« در پایان جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور 
جلسات شورا گفت: طرح دوفوریت الزام شهرداری برای افزایش سهم مدارس دخترانه برای 
مناسب سازی مدارس که بتوانند آزادانه تر به فعالیت های ورزشی بپردازند، با 18 امضا به 

صحن آمد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از بررسی دوفوریت طرح مذکور 
و اعالم نظر موافقان و مخالفان قرار شد 20 درصد از کمک های شهرداری به آموزش 
و پرورش اختصاص یابد و طرح الزام شهرداری برای افزایش سهم مدارس دخترانه برای 
مناسب سازی در صحن تصویب شد. وی با بیان اینکه کمبود ویتامین D باعث مشکالتی 
در دختران و بانوان شده است، گفت: قرار شده مدارس دخترانه با حصارهای بلند تا جایی 

 D که دید ندارد، بتوانند آزادانه تر در مدارس ورزش کنند و از طریق نور خورشید ویتامین
دریافت کنند. رییس شورای اسالمی شهر تهران در خصوص میزان ریالی اعتبار اختصاص 
یافته به اجرای طرح الزام شهرداری تهران برای افزایش سهم مدارس دخترانه جهت 
مناسب سازی برای انجام فعالیت های ورزشی را چهار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
بخشی از بودجه 20 میلیارد تومانی شهرداری تهران که 20 درصد را شامل می شود به 

اجرای این طرح در مدارس دخترانه اختصاص خواهد یافت.

اختصاص چهار میلیارد تومان برای مناسب سازی مدارس دخترانه
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 جزئیات اقدامات اجرایی
 برای کنترل نشت ایستگاه انقالب

نشت آب ارتباطی با جریان آب زاینده رود ندارد
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حجت االسالم علی کنگرلو از بهره مندی ۸۰۰ هیئت مذهبی شهرستان ری از نمایشگاه شمیم حسینی خبر داد و در ادامه حمایت از هیئات مذهبی را بسیار 
ضروری دانست و اظهار کرد: هیئات مذهبی بعد از مساجد بزرگ ترین و مهم ترین و بزرگ ترین پایگاه اجتماعی فرهنگی مذهبی است.

وی با اشاره به اختتامیه نمایشگاه شمیم حسینی شهرستان ری، افزود: در نمایشگاه شمیم حسینی شهرستان ری به 800 هیئت بن دریافت کاال اهدا شد که مجموعاً بالغ بر چهارصد میلیون 
تومان کمک به هیئات مذهبی انجام شد.

کنگرلو گفت: این نمایشگاه با هماهنگی اداره اوقاف و تبلیغات اسالمی شهرستان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، با ارائه لوازم مورد نیاز برای هیئات مذهبی و حسینیه ها در مقبره شیخ 
صدوق )ره( برپا شد. رئیس اداره تبلیغات اسالمی ری بیان داشت: در این نمایشگاه وسایلی از جمله ارزاق )گوشت، روغن، قند، چای، برنج( و محصوالت فرهنگی کتاب، عفاف و حجاب 

وکتیبه های ویژه ماه محرم عرضه شد.

بهره مندی ۸00 هیئت مذهبی ری از نمایشگاه شمیم حسینی

ابنیه  پروژه های  اجرایی  گروه  سرپرست 
به  اشاره  با  اصفهان  شهری  قطار  یک  خط 
کنترل  برای  اجرایی  اقدامات  جزئیات 
اقدامات  با  گفت:  انقالب  ایستگاه  نشت 
صورت گرفته از سوی سازمان قطارشهری 
اقدامات  و  شد  کنترل  آب  نشت  اصفهان، 

الزم برای آن انجام گرفت.

»هانی جان نثاری« با اشاره به موضوع نم مشاهده شده در 
ایستگاه انقالب خط یک قطارشهری اصفهان اظهار داشت: 
در دو هفته گذشته نشت آب در ایستگاه انقالب مشاهده شد 
و به محض مشاهده این نشت، کمیته های مد نظر تشکیل 
شد و از همان ابتدای اتفاق، پیگیری ها به منظور رفع نواقص 

موجود انجام شد.
قطار  یک  خط  ابنیه  پروژه های  اجرایی  گروه  سرپرست 
شهری اصفهان  ادامه داد: ایستگاه های سی و سه پل و 
انقالب خط یک قطارشهری اصفهان، دو ایستگاهی هستند 
که زیر سطح آبهای زیرزمینی ساخته شده اند و مستغرق در 
آب ساخته شده اند و با توجه به باال آمدن سطح آب های 

زیرزمینی، این موضوع اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه حتی 
پیش از نشت آب در ایستگاه، این موضوع در دستور کار قرار 
داده شد، تصریح کرد: موضوع نشت آب در این ایستگاه ها 
برای ما قابل پیش بینی بود و کل ایستگاه در زمان عملیات 
اجرایی ساخت آن، عایق کاری شد. با این حال، در تمام 

پروژه هایی که در دنیا با این روش انجام می شود، هنگام 
رسیدن به سقف، عایق در محل اتصال دیوار به سقف قطع 
می شود و عماًل نقطه ضعفی در این موضوع به وجود می آید 
که برای این مسئله تمهیدات مد نظر در این زمینه اندیشیده 
می شود و در حال حاضر این تمهیدات اندیشیده شده است.

قطع سهمیه نفت مناطق 
گازرسانی شده در کهگیلویه و 

بویراحمد

مناطق  در  سفید  نفت  سهمیه  گفت:  فیلی 
گازرسانی شده استان باید قطع شود.

»عزیز فیلی« در نشست کمیته سوخت کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما، شرکت نفت 
موظف است نسبت به نفت رسانی به تمام مناطق عشایری و 

روستایی استان که فاقد گاز هستند، اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید کرد: روستاهایی که عملیات گازرسانی در آنها انجام شده 
تنها دو ماه مهلت دارند تا نسبت به نصب انشعاب گاز اقدام کنند 

وگرنه سهمیه نفت سفید این مناطق قطع می شود.
فیلی گفت: در مناطق گازرسانی شده، آموزش و پرورش و 
نوسازی مدارس باید مراکز آموزشی خود را به سوخت گازی 

تجهیز کنند.
وی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی نیز باید مراکز بهداشتی 
و درمانی خود را در مناطق گازرسانی شده به شبکه وصل کند.

نما ر و د
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توزیع ۴۵ تن شکر دولتی میان 
هیئات مذهبی و مردم در 

دزفول

حیدری از توزیع ۳۰ تن شکر با نرخ دولتی بین هیئات 
مذهبی دزفول و ۱۵ تن دیگر بین عموم مردم به مناسبت 

ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

در  حیدری«  »محمد 
بازار  تنظیم  ستاد  جلسه 
در  دزفول که  شهرستان 
سالن جلسات فرمانداری 
کرد:  اظهار  شد  برگزار 
رسیدن  فرا  به  توجه  با 
عاشورای  و  تاسوعا  ایام 
ادامه  در  دولت  حسینی 

روند توزیع اقالم مصرفی با قیمت مناسب، اقدام به توزیع شکر 
با نرخ دولتی کرده است.

سرپرست فرمانداری دزفول افزود: در این راستا 45 تن شکر 
دولتی با نرخ هر کیلو سه هزار و ۳50 تومان به شهرستان دزفول 

اختصاص یافته است.
اختیار سازمان  امروز در  وی تصریح کرد: ۳0 تن شکر طی 
تبلیغات شهرستان قرار گرفته تا بین هیئت های مذهبی، تکایا، 
مساجد، انجمن های مردم نهاد و موسسات خیریه مراجعه کننده 

به این سازمان، توزیع شود.

مردمی  تئاتر  استانی  جشنواره  سومین  پایانی  دور  گفت:  معصومی 
بچه های مسجد مازندران، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه سال جاری با حضور 
بیش از ۳۰ هنرمند و هنرجوی عالقه مند در تعدادی از مساجد ساری 

برگزار می شود.

»مهدی معصومی گرجی« در آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره استانی تئاتر مردمی 
بچه های مسجد مازندران گفت: تئاتر مردمی بچه های مسجد که باهدف تمرکززدایی، 
افزایش گستره تأثیر و ایجاد تنوع در کاربران و مخاطبان این رشته هنری برنامه ریزی شده 

تاکنون 2 دوره در مازندران برگزارشده است.
وی بابیان اینکه عمده کارگردان ها و هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره جوان و 
نوجوان هستند، اظهار کرد: اجرا در مساجد محفلی است برای رودررویی بیشتر مخاطبان 
مردمی باهنر نمایش و فرهنگ گستری هرچه بهتر این رویداد که حوزه هنری قطعاً با 
رایزنی و برنامه ریزی زمینه اجرای آثار منتخب را در کانون های فرهنگی هنری مساجد 

سراسر استان فراهم خواهد کرد.

این جشنواره، گفت: 24 و 25  برگزاری  نتی« در خصوص زمان  بر  »یاسر محمودی 
شهریورماه سال جاری بیش از ۳0 هنرمند و هنرجوی عالقه مند در قالب ۹ گروه نمایشی 

در تعدادی از مساجد شهرستان ساری باهم به رقابت می پردازند.

سومین جشنواره استانی تئاتر مردمی بچه های مسجد مازندران برگزار می شود
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http://shabestan.ir/detail/News/830195
http://shabestan.ir/detail/News/830213


خبرگزاری

امام  محمدباقر)ع(: هیچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اینکه زبانش 
را نگه دارد.
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مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت سید الشهداء)ع( با حضور دکتر روحانی و تعدادی از وزرا در مسجد نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت سید الشهداء)ع( با حضور دکتر روحانی

http://www.shabestan.ir/

