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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
يك كار اساسی بايستی به بهترين كيفيتها 
عرضه شود، تا ماندگار باشد.

خبرگزاری

صفحه 4

میزبانی اصفهان از 
۸۳۰ نخبه قرآنی

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/833195


نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 331. شــنبه 30 شــهریور مــاه 1398 www.shabestan.irخبرگزاری

حجت االسالم قائنی با بیان اینکه هیچ پایگاهی 
در ترویج فرهنگ و معارف مهدویت و انتظار 
برگزاری  گفت:  ندارد،  را  مسجد  اثرگذاری 
آیات  تفسیر  جلسات  و  معرفت  حلقه های 
مهدوی و راه اندازی کانون های تخصصی به این 

فرهنگسازی کمک می کند.

حجت االسالم »مرتضی قائنی« با اشاره به نقش مساجد در 
ترویج فرهنگ و معارف دینی در جامعه، بیان کرد: مساجد 
کارکرد ویژه ای در اشاعه فرهنگ مهدویت و انتظار در میان 
مردم دارند. تولیت حوزه علمیه مهدیه اضافه کرد: همه 
اعم از مردم، مسئوالن، فعاالن فرهنگی و مسجدی می 
دانند که هیچ پایگاهی در حوزه ترویج فرهنگ و معارف 
مهدویت و انتظار اهمیت و اثرگذاری مساجد را ندارد ولی 
متاسفانه مسئوالن در تخصیص بودجه ها و حمایت های 
معنوی از مساجد این باور را به عمل تبدیل نمی کنند. 
وی با بیان اینکه مساجد باید از هر ظرفیت و امکانی برای 
آشنایی بیشتر مردم با معارف مهدویت و فرهنگ انتظار 

استفاده کنند، گفت: مساجد می توانند از ظرفیت هنر و 
رشته های هنری نیز برای اشاعه فرهنگ مهدویت و انتظار 
در سطح جامعه استفاده کنند. قائنی ادامه داد: همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند ماندگاری و جریان سازی هر 

فرهنگی نیاز به پیوند زدن آن با هنر دارد بنابراین اگر می 
خواهیم اندیشه متعالی مهدیت در سراسر کشور و جهان 
فراگیر شود باید از رشته های هنری و اقبال عمومی به هنر 

و هنرمندان استفاده کنیم.

صالحی با اشاره به اینکه فشارها و تهدیدهای فرهنگی جامعه غربی علیه کشور گفت: شاید کاهلی در امر واجبات دینی باشد اما جامعه عرق عمیق 
فرهنگ دینی دارد و این مسئله در رویدادهای مذهبی و به ویژه در ماه محرم دیده شد.

»سید عباس صالحی« در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل گفت: بیانیه گام دوم انقالب به عنوان چشم اندازی برای برنامه های آینده فرهنگ و هنر ترسیم کرده است که در 
قالب این بیانیه باید راهبردهای فرهنگی خود را برنامه ریزی کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: زمان که انقالب اسالمی در حال پیروزی بود همه فکر می کردند که ایران 
یکپارچه یک رویا خواهد بود اما پس سال ها و اتفاقات و رویدادهای که در مسیر انقالب اسالمی رخ داد به دنیا ثابت کردیم که ایران برای همیشه یکپارچه خواهد ماند. این مقام مسئول 
افزود: حتی تهدید جنگ که به 2888 روز دفاع مقدس منجر شد پس از پیروزی رزمندگان اسالم خیلی از معادالت جهانی در خصوص ایران را بهم زد و توانست قدرت نظام و دفاعی کشور 
را به جهانیان ثابت کند. صالحی عنوان کرد: آنچه که این رویدادها را در یک نظام یکپارچه ایجاد کرد نظام اجتماعی منسجم مبتنی بر اتکا دینی جامعه بود که حتی با ترورهای نافرجام 

منافقین در سال های 60 و سال های متمادی نتوانستم این انسجام دینی را دگرگون کند.

جامعه عرق عمیق فرهنگ دینی دارد

تولیت حوزه علمیه مهدیه:

مساجد با راه اندازی کانون های تخصصی و استفاده از هنر 
مهدویت و انتظار را ترویج کنند

نمایــه

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

حمایت مسئوالن
 الزمه تداوم اثرگذاری

 فعالیت های مساجد است

این  امام جماعت مسجد داودقلی زنجان گفت: 
مسجد پس از سال ها رکود، در سال های اخیر و 
با همت ارکان مسجد به پویایی رسیده و اکنون 

نیازمند همراهی مسئوالن است.

حجت اسالم »علی اصغروالیتی« گفت: مسجد داودقلی 
خادمان  و  ارکان  همت  به  رکود،  ها  سال  از  پس  زنجان 
مسجد به یکی از مساجد پررونق و تراز اسالمی در زنجان 

تبدیل شده است.
امام جماعت مسجد داودقلی زنجان با بیان اینکه درهای 
مسجد در هرساعتی از روز و شب به روی عموم مردم باز 
است، ادامه داد: کارکردهای این مسجد با همت خیرین و 

ارکان مسجد، احیا شده است.
به گفته وی، در حال حاضراین مسجد تنها متعلق به شهر 
تعالی  و  پیشرفت  از سراسر کشور جهت  و  نیست  زنجان 
این  موفق  اقدامات  از  و  آمده  مسجد  این  به  مساجدخود 

مسجد الگوبرداری می کنند.
حجت االسالم والیتی خاطرنشان کرد: فعالیت های موثر 
حاصل  بیت)ع(  واهل  خداوند  کمک  از  بعد  مسجد  این 
ارکان و خادمان  مجاهدت ها وفعالیت های شبانه روزی 

مسجد است.
وی با یادآوری اینکه اگرانسان با توکل برخدا بر هر کارخیری 
اراده کند هیچ دری به رویش بسته نمی ماند، تصریح کرد: 
در حال حاضر مسجد داوقلی زنجان به عنوان مسجد برتر و 
تراز اسالمی شناخته شد و بیشترین رتبه و تقدیرها را در قالب 
مسجد ترازاسالمی، امام جماعت برتر، فرمانده پایگاه نمونه، 

هیئت امنای نمونه و نمازگزاران نمونه کسب کرده است.

همایش دوچرخه 
سواری»رهروان شهدای مدافع 

حرم« در زنجان برگزار شد

در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس کانون 
مصطفی  حاج  ورزشی  فرهنگی،  تخصصی 
خمینی)ره( با همکاری ستاد هماهنگی کانون 
های مساجد استان زنجان همایش دوچرخه 
سواری»رهروان شهدای مدافع حرم« را برگزار 

شد.

این همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم 
و با حضور عموم مردم روز جمعه 29 شهریور ماه از محل استادیوم 

15 خرداد زنجان آغاز شد.

برگزاری  اعالم  با  طاهری فرد  حجت االسالم 
امام سجاد)ع(  بزرگداشت  برنامه های  ویژه 
از ۳۰ شهریورماه در منطقه آزاد قشم، گفت: 
و  آموزشی صحیفه سجادیه  کارگاه  برپایی 
اجرای طرح نذر امام سجاد)ع( از جمله این 

برنامه ها است.

حجت االسالم »محمد طاهری فرد« به برنامه هایی که 
در کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه آزاد قشم 
همسو با کنگره بین المللی امام سجاد)ع( اجرا می شود، 
اشاره و اظهار کرد: ویژه برنامه های بزرگداشت آن امام 
همام از 30 شهریور به مدت پنچ روز در منطقه آزاد قشم و 
در آستانه برگزاری نهمین کنگره بین المللی امام سجاد)ع( 

برگزار می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
صحیفه  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  قشم  آزاد  منطقه 
سجادیه در کانون های فرهنگی هنری، مساجد، مراکز 
نظامی و پایگاه های بسیج خبر داد و افزود: پس از اتمام 

به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا می شود.
سجاده  بر  »سجده  مسابقه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
عشق«، گفت: هر سال در آستانه برگزاری کنگره بین 
المللی امام سجاد)ع( از دعاهای صحیفه سجادیه مسابقه 
ای برگزار می شود که امسال این مسابقه با محوریت 
دعای مرزداران برگزار می شود و در حال حاضر فراخوان 
شرکت در این مسابقه در مساجد و کانون های فرهنگی 
هنری، ادارات و دیگر مراکز منطقه اعالم شده است. سال 
گذشته این مسابقه با شرکت بیش از دو هزار نفر برگزار 

شد.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
منطقه آزاد قشم به اجرای طرح »نذر امام سجاد)ع(« نیز 

اشاره کرد و افزود: در این طرح با تاسی از امام سجاد)ع( 
به نیازمندان این منطقه درباره تامین لوازم التحریر مدارس 
برای دانش آموزان و مواد غذایی کمک می شود، ضمن 
اینکه سه ایستگاه صلواتی نیز به مناسبت شهادت آن 

حضرت)ع( در این منطقه برپا می شود.

اجرای طرح »نذر امام سجاد)ع(« 
ویژه نیازمندان در کانون های مساجد قشم
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طالیی معاون توسعه منابع انسانی وزیر جهاد در سی و یکمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جهاد یا اشاره به هشت سال دفاع مقدس 
و حماسه های رزمندگان اسالم گفت: آن چیزی که الگوی جهادی بود توسط شما جهادگران در دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی ترسیم شد.

معاون توسعه منابع انسانی وزیر جهاد افزود، در زمانی که وظایف جهاد سازندگی از ما گرفته شد در هر روستایی که وارد می شدیم باز هم مردم می گفتند حمام جهادی، راه جهادی و ....
علت این ماندگاری ان بود که فردی از جنس خودشان یعنی از جنس مردم با عالقه و انگیزه کار جهادی انجام داده است.

وی گفت: امروز هم فرزندان شما اقدامات خوبی در کشاورزی انجام دادند، اوایل انقالب با جمعیتی کمتر از جمعیت امروز ۴ تا 5 میلیون واردات گندم داشتیم اما امروز با افتخار به خودکفایی 
گندم دست یافتیم. طالیی با اشاره به راه اندازی سامانه سراج اظهار کرد: این سامانه امکان دسترسی عموم مردم و محققان را برای کارهای تحقیقاتی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین ذخیره سازی پرونده های الکترونیکی فراهم شده و تمام تالش ما این است که این مستندات تهیه و حفظ شود.
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دسترسی محققان به تحقیقات از طریق سامانه سراج

محصوالت بانک توسعه تعاون 
ویژه تعاونی ها طراحی و ارائه 

می شود

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعالم کرد: محصوالت بانک 
توسعه تعاون ویژه تعاونی ها طراحی و ارائه می  شود.

حجت اله مهدیان بانک توسعه تعاون که به همراه محمد 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون  کبیری 
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
شرکت های  و  تعاونی  شرکت های  اتحادیه های  گردهمایی 
تعاونی استان زنجان در سالن اجتماعات سازمان برنامه وبودجه 
استان حضور یافته بود ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: 
اهداف، سیاست ها و راهبردهای بانک هنگامی به نتایج موردنظر 
می رسد که ارتباطی دوسویه میان بانک و تعاون گران برقرار 
باشد. وی در این رابطه افزود: برنامه ها و طرح های بانک توسعه 
تعاون در تطبیق با شرایط و مقتضیات شرکت های تعاونی 
طراحی و اجرا می گردد. وی با معرفی طرح رونق تعاون به عنوان 
جدیدترین محصول این بانک ویژه رسته های مختلف تعاون 
گران گفت: زیرساخت ها و ظرفیت های مناسبی از طریق این 
طرح برای ارائه خدمات تسهیالتی به شرکت های تعاونی فراهم 
گردیده است و اتحادیه های شرکت های تعاونی با ساماندهی 
اعضا و مشتریان خود می توانند از مزایای این طرح بهره مند 
گردند. مهدیان در ادامه به انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه 
تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
تأمین مالی پروژه های مسکونی شرکت های تعاونی مسکن 
اشاره نمود و گفت: در تالش هستیم خط اعتباری به میزان 20 

هزار میلیارد ریال برای پیشبرد طرح اختصاص دهیم.

پنجــره

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

از  هراسی  اینکه  بر  تاکید  با  سالمی  سردار 
دشمنان بزرگ و کوچک نداریم و از این نگرانی 
ها عبور کرده ایم، گفت: امروز آنقدر قدرتمند 
شده ایم که دشمنان ما مجبورند هر حادثه ای را 
که اتفاق می افتد، به دروغ هم که شده، به ما 

نسبت دهند.

پاسدار حسین سالمی فرمانده کل  سردار سرلشکر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین افتتاح 686 
خراسان  استان  روستاهای  زدایی  محرومیت  طرح 
بنده روستایی  پیربز اظهار کرد:  شمالی در روستای 
هستم و در یک روستای بسیار محروم به دنیا آمدم 
و زندگی کرده ام؛ درس خواندم و بزرگ شدم. درد 
روستاییان را تجربه کرده ام، می دانم و سختی روستا 
را تجربه کرده ام و به حضور در جمع شما افتخار می 

کنم.
ما  امروز  جهاد  اینکه  بر  تاکید  با  سالمی  سرلشکر 
عمران، آبادانی و سازندگی کشور است، گفت: دشمن 
ضعیف  را  کشورمان  و  فقیر  را  ما  مردم  می خواهد 

نگه دارد و اینگونه بداند، اما ما اجازه نمی دهیم؛ راز 
شکست دادن دشمن در این آرزوی خطرناک جهاد و 
در میان مردم  بودن، توجه به زندگی آنها و کاستن از 

مشکالتشان است؛ امروز این مهم عین جنگ است.

سرلشکر سالمی با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز 
انقالب زندگی مردم است، خاطرنشان  رهبر معظم 
کرد: ما از طرف ایشان مامور به کمک شده ایم، آماده 

انجام وظیفه هستیم و از پا نمی نشینیم.

فرمانده سپاه: 

 قدرتمان، دشمنان را به دادن نسبت دروغ
 به ما واداشته است

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این هفته به بررسی طرح ساماندهی 
صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان می پردازد.

براساس دستور کار این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه 
روز یکشنبه )31 شهریور ماه( خود، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای 

نگهبان را مورد بررسی قرار می دهد.
براساس این گزارش کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن روز سه شنبه)2 مهر( به 

بررسی مسائل و مشکالت مراکز معاینه فنی خودرو می پردازد.
همچنین استماع گزارش رئیس سازمان فضایی از عملکرد و برنامه های سازمان دستورکار 

کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه)2 مهر( خواهد بود.
براساس این گزارش کارگروه معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه شنبه به بررسی 

عملکرد دولت در خصوص اجرای حکم ماده ۴3 برنامه ششم توسعه می پردازد.
همچنین بازدید از سازمان هوا و فضای وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  دستورکار 

کارگروه هوا و فضا و فناوری های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه شنبه 
است.

این هفته صورت می گیرد؛

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
31 شهریورماه طرح کودک 

همسری بررسی می شود

کمیسیون قضایی مجلس این هفته بررسی طرح افزایش 
در  را  وکالت  آموزش  و  پذیرش  جامع  و  ازدواج  سن 

دستور کار دارد.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در روزهای 
یک شنبه و سه شنبه هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد.

بر اساس این گزارش؛ بررسی الیحه حمایت از مالکیت فکری 
و طرح اصالح ماده )10۴1( قانونی مدنی) اعاده شده از صحن 
علنی مجلس ( در دستور کار روز ) یک شنبه، 31 شهریورماه 
( کمیسیون قرار دارد همچنین طرح جامع پذیرش و آموزش 
وکالت روز یک شنبه در کارگروه امور ویژه مورد بررسی قرار 
قانون  به  ماده  دو  الحاق  است طرح  به ذکر  می گیرد. الزم 
مجازات اسالمی در روز سه شنبه توسط اعضای کمیسیون 
بررسی و همچنین طرح پیش فروش ساختمان  در کارگروه 

حقوق عمومی بررسی می شود.
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سردار علیدوست با اعالم شرایط حضور سربازان در پیاده روی اربعین حسینی، گفت: میزان وثیقه برای این دسته از سربازان، براساس مدرک 
تحصیلی و مدت خدمت آنان تعیین می شود.

سردار »رحمان علیدوست« با اعالم شرایط حضور سربازان وظیفه در پیاده روی اربعین حسینی، گفت: صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان حین خدمت در صورت تایید رده های نظارتی 
در اختیار فرماندهان آنان است. معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ادامه داد: آن دسته از کارکنان وظیفه که تمایل به حضور در پیاده روی معنوی اربعین 

حسینی )ع( دارند، برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی انسانی رده خدمتی خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حضور سربازان در ماموریت های دفاعی، امنیتی، انتظامی و خدماتی به ویژه درخصوص حفظ امنیت زائران اربعین حسینی )ع( حائز اهمیت است لذا صدور مجوز 
خروج از کشور برای این دسته از عزیزان در این ایام محدود است. سردار علیدوست تاکید کرد: میزان وثیقه برای این دسته از سربازان، براساس مدرک تحصیلی و مدت خدمت آنان تعیین می شود.

www.shabestan.irخبرگزاری

شرایط حضور سربازان در پیاده روی اربعین حسینی

ارسال بیش از ۲۰۰ اثر به بیست و 
هشتمین اجالس سراسری نماز

و  بیست  برگزاری  به  اشاره  با  مظفر«  »محمود 
هشتمین اجالس سراسری نماز به میزبانی استان 
به  اثر   ۲۰۰ از  بیش  تاکنون  کرد:  اظهار  گلستان، 

فراخوان این اجالس ارسال شده است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور 
با بیان اینکه 20 آبان ماه آخرین 
فراخوان  به  اثر  ارسال  مهلت 
اجالس  هشتمین  و  بیست 
افزود:  است،  نماز  سراسری 
عالقه مندان باید آثارشان را در 
قالب ایده ها و تجربه های موفق، 
قصه،  رمان،  مقاله،  و  کتاب 
خاطره و سرود، فیلمنامه، نمایشنامه، فیلم کوتاه و موشن گرافی، 
عکس، خط، پوستر، اینفوگرافی و تابلو مقاله به سایت ستاد اقامه 

نماز به نشانی http://namaz.ir/  ارسال کنند.
ماه   آذر  اوایل  نماز که  تاکید کرد: در اجالس سراسری  وی 
در استان گلستان برگزار می شود، تالش می کنیم، بهترین 
راهکارهای تقویت نماز در مدارس ارایه و موانع موجود بررسی 

و برطرف شود.
مظفر ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان 
و معلمان، برپایی نمایشگاه های مختلف به منظور توسعه و 
ترویج فرهنگ نماز در استان گلستان از جمله برنامه های جانبی 
در نظر گرفته شده برای بیست و هشتمین اجالس سراسری 

نماز است.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور به رویکردها و برنامه های ستاد 
اقامه نماز کشور در فرهنگسازی موضوع نماز در مدارس اشاره و 
خاطرنشان کرد: اهتمام به موضوع اقامه نماز جماعت در مدارس 
و جذب امما جماعت برای اقامه نماز در مدارس، پیوند مدارس با 
مساجد، برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان و نیز فراهم 
کردن زمینه بهسازی نمازخانه های مدارس از رویکردهای ستاد 

اقامه نماز کشور در این زمینه است.

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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سراسری  مسابقات  دوره  دومین  و  چهل 
قرآن کریم به همت سازمان اوقاف و امور 
خیریه از ششم تا نوزدهم مهر سال جاری با 
حضور ۸۳۰ نخبه قرآنی کشور در اصفهان 

برگزار می شود.

این مسابقات در بخش برادران از ششم تا یازدهم مهر 
در 8 رشته همخوانی، همسرایی، دعاخوانی، اذان، ترتیل، 
قرائت، حفظ کل، 20 و 10 جزء  و در بخش خواهران 
همخوانی،  رشته   ۷ در  مهرماه  نوزدهم  تا  یازدهم  از 
همسرایی، دعاخوانی، ترتیل، قرائت، حفظ کل، 20 و 10 

جزء برگزار می شود.
برگزیدگان چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
کریم در رشته های حفظ کل و قرائت به سی و  هفتمین 

مسابقات بین المللی قرآن کریم راه پیدا خواهند کرد.

میزبانی اصفهان از ۸۳۰ نخبه قرآنی

برنامه سخنرانی  شیخ حسین 
انصاریان در دهه سوم محرم

مراسم عزاداری دهه سوم محرم حسینیه هدایت 
سخنرانی  با  شهریورماه    ۳۰ شنبه،  روز  از 
حجت االسالم حسین انصاریان و مرثیه سرایی 

حسن اخباری برگزار می شود.

براساس این گزارش، این مراسم از ساعت 6 صبح با قرائت 
زیارت عاشورا در حسینیه هدایت واقع در میدان قیام، خیابان 

ری برگزار می شود.

حجت االسالم کمال با اعالم اعزام ۴۸۰ مبلغ به 
مناطق مختلف در طرح اوقات فراغت تابستان 
گفت: ضروری است که ارتباط مبلّغ با مخاطب 
قطع نشود و باید برنامه ریزی کنیم تا مبلغ سال 

بعد هم در همان مکان تبلیغی حضور یابد.

حجت االسالم والمسلمین »یحیی کمال« درباره طرح 
اوقات فراغت تابستان،  تبلیغ در این ایام را بهترین و 
تبلیغی دانست و  تأثیرگذارترین فرصت های  از  یکی 
اظهار کرد: می توانیم از این ایام تبلیغی به نحو خوبی 
استفاده کنیم، مشروط بر این که برنامه ریزی مناسبی 
وجود داشته باشد و ظرفیت سازی مناسبی اتفاق بیفتد 
با  و حمایت های الزم شکل بگیرد؛ در این صورت، 
هماهنگی هایی که قرار است بین نهادهای مشارکت 
شاهد  توانیم  می  بگیرد،  شکل  اعزام  این  در  کننده 

موفقیت در اهداف تبلیغی باشیم. 
مناطق  با  مبلغان  ارتباط  استمرار  ضرورت 

تبلیغی
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی بر ضرورت 
استمرار ارتباط مبلغان با مخاطبان تأکید کرد و گفت: باید 
تالش کنیم در این زمینه این توجه استمرار پیدا کند و 
ایام تبلیغی تابستان را مانند دیگر ایام تبلیغی ندانیم، یعنی 
از ارزش باالیی برخوردار است، چرا که مبلّغ مدت زمان 
طوالنی در منطقه حضور دارد و با مخاطبان خود زندگی 

می کند و در ارتباط است؛ بنابراین، باید ساز و کاری را 
اتخاذ کنیم که این مبلّغ عالوه بر ایام تبلیغی تابستان، 
در طول سال نیز این ارتباط را با روش های مختلف از 

جمله پیامک و شبکه های اجتماعی استمرار ببخشد. 
با  مبلّغ  ارتباط  که  است  ضروری  کرد:  تصریح  وی 
مخاطب قطع نشود و باید برنامه ریزی صورت بگیرد 
که مبلغ سال بعد هم در همان مکان تبلیغی حضور یابد.

تغییر در شیوه اعزام مبلغان در طرح اوقات 
فراغت تابستان

اعزام  شیوه  گذشته  دو سال  در  که  این  بیان  با  وی 

طرح اوقات فراغت تابستان را تغییر دادیم، افزود: در 
سال های گذشته تعداد زیادی مبلّغ را اعزام می کردیم 
اما عماًل به نحوی که انتظار می رفت، فعالیت الزم 
با  ارتباط  از دو سال گذشته  اما  صورت نمی گرفت؛ 
دیگر نهادهای تبلیغی را کاهش دادیم و با همکاری 
کارشناسان اعزام در معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسامی یکسری از مناطق و مبلّغان را شناسایی 
طرح  در  شرکت  برای  مبلغان  از  برخی  از  و  کردیم 
تابستان دعوت کردیم و اعالم آمادگی شد و مبلغان 

اعزام شدند. 

اعزام ۴۸۰ مبلغ در طرح اوقات فراغت تابستان دفتر تبلیغات اسالمی
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فراخوان ششمین هم اندیشی 
»جایگاه مطالعات قرآنی در 

تحول علوم انسانی«

انجمن  همکاری  با  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده 
اسالمی  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  ایرانی 
ششمین هم اندیشی »جایگاه مطالعات قرآنی در 
تحول علوم انسانی«، مطالعه موردی »مسئولیت 

اجتماعی« را برگزار می کند.

و  مدنی  قرآن،جامعه  از:  عبارتند  همایش  این  محورهای 
مسئولیت اجتماعی، قرآن و مسئولیت خالق در ادبیات و هنر، 
قرآن و مسئولیت اجتماعی از منظر تاریخ انگاره، قرآن و نیازهای 
فلسفی مسئولیت اجتماعی، قرآن و حقوق مسئولیت مدنی، 
مسئولیت  قرآن،  اجتماعی،  مسئولیت  و  عدالت  حق،  قرآن، 
شناسی آموزش و مسئول پروری، قرآن، مسئولیت سازمانی و 
مسئولیت ملی، قرآن، مسئولیت اجتماعی و نقش های انسان 
شناختی، قرآن و مسئولیت اجتماعی علم و دانشگاه، مفهوم 

فقهی تفکیک در زندگی اجتماعی.
 98 شهریور  پایان  مقاله  چکیده  ارسال  مهلت  است  گفتنی 
ارسال  مهلت  و  مهرماه  برگزیده  های  چکیده  اعالم  زمان  و 
نیز ایمیلهمایش  همچنین  است.  جاری  سال  آذر  مقاله   اصل 
 Quran.socialresponsibility@Gmail.com

است.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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نخستین همایش »قرآن و روانشناسی« با اعتبار علمی - پژوهشی، به همت هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران با هدف مرور و ارزیابی 
تازه های پژوهش در حوزه قرآن و روانشناسی برگزار می شود.

این همایش در دانشگاه تهران و طی روز های یکم و دوم اردیبهشت ماه 1399 برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند چکیده مقاالت خود را از نیمه مهرماه 98 تا انتهای آذرماه 98 به دبیرخانه این همایش ارسال کنند و براساس اعالم دبیرخانه همایش، مقاالت کامل باید از آغاز دی 
تا انتهای بهمن ماه 98 ارسال شوند. از جمله محور های این همایش، می توان به »روش شناسی پژوهش های قرآنی«، »انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »رشد 
و تحول از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »سالمت 
از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »زوجیت و خانواده از 
منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(«، »رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(« و »رزم و دفاع از منظر قرآن 

کریم و روایات اهل بیت)ع(« اشاره کرد.

نخستین همایش »قرآن و روانشناسی« برگزار می شود

حجت االسالم هاشمیان با اشاره به آموزه های 
گفت:  قرآن،  در  موسی)ع(  حضرت  داستان 
تبلیغ دین کاری سخت و پرچالش است که به 
همکاری همدالن و دلسوزان نیاز دارد. توکل 
از  را  ترس  او  نعمت های  یادآوری  و  خدا  به 

انسان دور می کند.

حجت االسالم و المسلمین »هاشمیان« به مناسبت ایام 
دهه دوم محرم در مسجد جامع غدیر خم به سخنرانی 
درباره کاربردی بودن مفاهیم قرآنی و دینی پرداخت و 
اظهار کرد: آموزه های قرآن و روایات ائمه معصومین)ع( 
در ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی بسیار کاربردی 

است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این آیه قرآن که 
می فرماید: »ای پیامبر)ص( ما قصه و اخبار گذشتگان 
را برای تو بازگو می کنیم برای اینکه قلبت را به ثبات و 
آرامش برسانیم«، تصریح کرد: این آیه از ناحیه خداوند 
برای اطمینان و آرامش قلب پیامبر)ص( مقابل تکذیب ، 
مخالفت  و اذیت و آزار دشمنان نازل شده است. وی با 

بیان اینکه یاد و نام خداوند آرامش بخش قلب انسان و 
گره گشای مشکالت او است که در قرآن خداوند خطاب 
به پیامبران آن را سفارش کرده است، ابراز کرد: داستان 

حضرت موسی)ع( در قرآن که برای مواجهه با فرعون 
از خداوند طلب یاری می کند سرشار از نکات آموزشی 

و کاربردی است.

استاد حوزه و دانشگاه:

تبلیغ دین به همراهی همدالن نیاز دارد

مرکز فرهنگی شهر کتاب درس گفتارهایی درباره  
و  صاحب نظران  حضور  با  را  تبریزی  شمس 

استادان در روزهای چهارشنبه برگزار می کند.

شمس تبریزی کیست که دیدارش با موالنا سرفصل 
تاریخ زندگانی مولوی شد و مبدا زندگانی تازه ای برای 
اعظم«، »خداوند  را »خسرو  او  موالنا  آورد؟  فراهم  او 
»نور  جان«،  سلطانان  »سلطان  اسرار«،  خداوندان 
»بحر  فلک«،  نه  جان«، »شمع  جان  مطلق«، »جان  
»روح  لطف«،  »خورشید  آفاق«،  »مفخر  رحمت«، 
مصور«، »بخت مکرر« و... می خواند. ورود شمس به 
قونیه و مالقاتش با او طوفانی را در محیط آرام این شاعر 
و به ویژه  در حلقه ی ارادتمندان خاندان موالنا برانگیخت.

این مرز و  تاریخ و فرهنگ  از مفاخر  شمس و موالنا 
آثارشان  بوم اند که شایسته است شخصیت، زندگی و 
بیشتر تحلیل و بررسی شود. زندگی شمس و مقاالت او 
نیاز به واکاوی دارد تا جایگاه او در تاریخ و فرهنگ ایران 

زمین و فرهنگ عرفان اسالمی روشن تر شود.

مرکز فرهنگی شهر کتاب پس از برگزاری درس گفتارهایی 
درباره  مولوی، فردوسی، سعدی، عطار، حافظ، نظامی، 
خاقانی، ناصرخسرو، بیهقی، خواجوی کرمانی، سنایی و 
عبید زاکانی از روز چهارشنبه، 3 مهر ماه و در آستانه  

درباره  شمس  بزرگداشت شمس، درس گفتارهایی  روز 
تبریزی را در یک سال آینده در روزهای چهارشنبه با 
حضور صاحب نظران و استادان و شمس پژوهان برگزار 

می کند.

درس گفتارهایی درباره  شمس تبریزی برگزار می شود
آغاز دور جدید کالس های 
 مداحی در مجمع الذاکرین 
با تدریس »سعید حدادیان«

جلسه مجمع الذاکرین هیأت رزمندگان اسالم 
حضور  با  مداحی  آموزشی  کالس  قالب  در 
برگزار  )ع(  اهل بیت  مداح  حدادیان،  سعید 

می شود.

براساس این گزارش، این کالس آموزشی پیش از دهه اول 
محرم از 29 خردادماه آغاز شد و هر هفته روزهای چهارشنبه 
ادامه داشت که با فرا رسیدن ماه محرم، این کالس ها تعطیل 

شده بود.
دوره دوم کالس های مداحی سعید حدادیان مداح اهل بیت 
)ع( از ساعت 19 تا 21 هر هفته چهارشنبه ها در فاطمیه بزرگ 
تهران به نشانی ابتدای خیابان فاطمی، روبروی پارک الله 

برگزار می شود.
دوست داران هنر مداحی برای کسب ثبت نام و اطالعات بیشتر 
می توانند با شماره 09308۴69898 تماس بگیرند. حضور در 
این جلسه برای عموم آزاد است و کالس به صورت رایگان 

برگزار  می شود.
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ساالری با اشاره به وجود برخی مشکالت در زمینه بیمه بیکاری، گفت: درباره بیمه بیکاری بایستی هدف اولیه تصویب و اجرای قانون، میزان موفقیت 
در تحقق آن اهداف و همچنین میزان استفاده صحیح و سوء استفاده از این مزایا را مرور کنیم.

» مصطفی ساالری« در پنجمین جلسه از سلسله نشست های دیده بان رفاه و تأمین اجتماعی که با موضوع بیمه بیکاری؛ چالش ها و راهکارها در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار 
شد، گفت: بیمه بیکاری از جمله مهمترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که براساس آن حمایت های موثری از افراد در زمان بیکاری غیرارادی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از مقررات و رویه های اجرایی مربوط به بیمه بیکاری نیازمند اصالح و بازنگری است، گفت: در جلسه امروز پیشنهاداتی برای برخی 
اصالحات ارائه شد. در مواردی که اجرای پیشنهادات در حیطه اختیار سازمان نباشد به مجاری مربوطه ارجاع می شود و آنجا که در حیطه اختیارات سازمان است اجرایی می شود و مباحث 
مطرح شده در هر دو حوزه مورد استفاده قرار می گیرد. ساالری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری دارای صندوقی مستقل است، گفت: برقراری توازن بین منابع و مصارف این صندوق از مسائل 

بسیار مهم است که این موضوع برای سال های متمادی مورد توجه قرار نگرفته و کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی تأمین شده است.

قانون بیمه بیکاری و رویه های اجرای این قانون نیازمند بازنگری است

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 331. شــنبه 30 شــهریور مــاه 1398

اسالمی از افزایش شمار پروازها از شهرهای 
جابجایی  برای  مرزی  شهرهای  همجوار 
زائرین اربعین حسینی خبر داد و گفت: این 
اقدام به منظور سهولت در جابحابب زائران 

انجام می شود.

زیرساخت  از  بازدید  حاشیه  در  اسالمی«  »محمد 
های پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: اساس تصمیمات برنامه های اربعین را ستاد 
نیز  ستاد  این  مصوبات  که  کند  می  اتخاذ  اربعین 
و  راه  وزارت  عنوان  به  ما  آنچه  و  ای شده  رسانه 
شهرسازی در دستور کار داریم در سه نوع فعالیت 

تعریف شده است.
وزیر راه و شهرسازی به ظزفیت سازی پایانه های 
مرزی اشاره کرد و افزود: باید برای پایانه های مرزی 
کشور ظرفیت سازی و رفع نواقص کنیم و با طراحی 
مناسب در جهت گسترش ظرفیت های پایانه ها برای 
پذیرایی از زائران در ورود و خروج آسان تالش کنیم 

تا بتوانند با حداقل توقف از مرزها تردد داشته باشند.
وی ادامه داد: نوع دوم فعالیت ما راه های مواصالتی 

است که باید بهسازی و کیفی سازی آن نیز صورت 
گیرد؛ این نیز به عنوان اولویت های فوری ضرورت 
دارد و در دستور کار قرار گرفته که این اولویت ها یا 
انجام شده اند و یا تا چند روز آینده به اتمام می رسند.
اسالمی با اشاره به دیگر فعالیت های وزارت راه و 

شهرسازی در خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی 
بیان کرد: ساماندهی سرویس های حمل و نقل از 
دیگر فعالیت های وزارت راه و شهرسازی است تا 
پایانه های  به  زائران  آسان  دسترسی  برای  بتوانیم 

مرزی ظرفیت الزم را عرضه کنیم.

تسویه حساب بدهی ها
 در سامانه »تهران من«

با  تهران  شهرداری  فاوای  سازمان  عمومی  روابط 
با موضوع دستی شدن  اخباری  انتشار  به  توجه 
عملیات تسویه حساب در سامانه »تهران من« و 
جریمه شدن شهروندان به دلیل تأخیر پرداخت 
بدهی، در جهت شفاف سازی مدل عملیات برداشت 

در این سامانه، اطالعیه ای صادر کرده است.

سامانه »تهران من« به نشانی my.tehran.ir  از بدو 
راه اندازی هیچ گاه به صورت خودکار و بالفاصله پس از 
شارژ حساب توسط شهروندان، عملیات کسر بدهی از حساب 

ایشان را انجام نداده است.
یکی از مهم ترین دالیل عدم کسر خودکار بدهی شهروند، 
احترام به حقوق شهروندی در انتخاب زمان پرداخت و نوع 
طرح  عوارض  پرداخت  چراکه  است.  حساب  از  برداشت 
ترافیک، تنها خدمت موجود در سامانه تهران من نیست و 
خدمات دیگری همچون خرید بلیت مترو، پرداخت عوارض 
خودرو و پارک حاشیه ای نیز وجود دارند که نیازمند پرداخت 
بوده و شهرداری تهران نه تنها به دلیل نوع ساز و کارِ تعریف 
انتخاب  حق  به  احترام  دلیل  به  بلکه  سامانه،  برای  شده 
شهروندان نمی تواند رأساً به برداشت بدهی  بالفاصله پس 

از شارژ از حساب شهروندان اقدام کند.
بدیهی است که شهرداری تهران، موظف به اعالم بدهی 
شهروند و مطلع کردن او از میزان و دلیل بدهکاری ثبت 
شده است. همواره یک هفته تا ده روز پس از تردد شهروند، 
صورتحساب صادر می شود و در صورت عدم وجود مبلغی در 
حساب شهروندی در زمان محاسبه، بدهی ثبت شده و قابل 

مشاهده و پرداخت توسط شهروندان است.

وزیر راه و شهرسازی خبرداد

افزایش شمار پروازها برای جابجایی زائرین اربعین حسینی 

هاشمی مقدم با تاکید بر اینکه هرچه مسئولین 
کمتر فسادستیزی کنند به همان میزان فساد 
بیشتر می شود، گفت: تکریم ارباب رجوع و 
توجه به کارکنان مهمترین مسائلی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

»سید محمد هاشمی مقدم«، در جلسه تودیع و معارفه 
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالک فارس که در سالن 
فارس  استان  دادگستری کل  )ع(«  »حضرت شاهچراغ 
اینکه می  و  است  )ع(  بیت  اهل  از  دارایم  گفت: هرچه 
توانیم به راحتی مجلس اهل بیت )ع( را برقرار کنیم به 
خاطر جان فشانی حضرت سیدالشهدا )ع( و یاران ایشان 
است اگر واقعه عاشورا و رشادت های آن و ایثارگری های 
دوران بعد از عاشورا و افشاگری های ظلم یزید بن معاویه 
بن ابوسفیان )لعنت اهلل علیهم( نبود امروز از اسالم هیچ 

اثری نبود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با 
اشاره به اینکه امروز احتیاج داریم حسین )ع( را بشناسیم، 
اظهارداشت: امروز اگر ظلم ها در دنیا گسترش پیدا کرده 
است به این خاطر است که از نور و پیام اهل بیت )ع( دور 

شده اند. وی اظهارداشت: اگر امروز دچار مصائب هستیم 
به این خاطر است که نور مستقیم امام عصر )عج( را درک 
نکرده ایم در زمان حکومت عدل مهدوی، جهان مملو از 

عدل و داد خواهد بود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور عنوان کرد

عدم فسادستیزی باعث افزایش فساد می شود
بخشی از مطالبات فرهنگیان 
اوایل مهر پرداخت می شود

حاجی میرزایی گفت: امیدواریم در هفته های اول 
مهر بخشی از مطالبات معلمان پرداخت شود.

»محسن حاجی میرزایی« در نشست مجلس دانش آموزی که در 
محل ساختمان مجلس قدیم برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره 
اجرای رتبه بندی معلمان از مهر 98 گفت: اعتبار 2 هزار میلیارد 
تومانی برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص یافته است. وزیر 
آموزش و پرورش افزود: آئین نامه رتبه بندی فرهنگیان تنظیم و 
به دولت تقدیم شده است که در فرآیند بررسی است. وی با بیان 
اینکه ابتدا باید اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی تخصیص یابد تصریح 
کرد:فکر نمی کنم رتبه بندی از اول مهر اجرا شود چون آئین نامه 
آن هم اکنون در حال تصویب است حتی اگر در زمانی  دیگر اجرا 

شود، از اول مهرماه حساب می شود.
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مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه؛

برپایی موکب های اربعین حسینی در ۱۰ محور

www.shabestan.ir خبرگزاری

جلسه هم اندیشی مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان ویژه مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان پلدختر برگزار شد.

» محمد ابدالی پور« در جلسه هم اندیشی مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد پلدختر، افزود: مهم ترین رویکرد کانون های فرهنگی هنری مساجد، جذب جوانان و نوجوانان به 
مساجد و احیای فعالیت های مسجد محور است. مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان اظهارداشت: کانون های فرهنگی هنری مسجد محلی برای جذب جوانان، 
بصیرت افزایی، آگاهی بخشی و کشف استعدادهای نسل جوان و نوجوان است. وی با اشاره به توطئه های فرهنگی دشمنان، افزود: مقابله با توطئه های دشمنان و بهره گیری از ظرفیت 
های فرهنگی هنری برای اگاهی بخشی و اطالع رسانی در خصوص دسیسه های فرهنگی دشمنان از مهم ترین اهداف و رویکردهای کانون های فرهنگی هنری مساجد است. ابدالی پور 
بیان کرد: مدیران ورابطان کانون های فرهنگی هنری مساجد می بایست با نگاه ویژه مسجدی، فرهنگی و مذهبی خود در راستای تحقق اهداف کانون های فرهنگی هنری مساجد تالش 
کنند. وی بیان کرد: مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با بهره گیری از طرح های نوین، بدیع و خالقانه ی در راستای تقویت و نهادینه سازی فرهنگ دینی و استفاده از ظرفیت 

هنر متعالی برای تحقق اهداف کانون های مساجد تالش کنند.

برگزاری جلسه هم اندیشی کانون های فرهنگی هنری مساجد در پلدختر

حجت االسالم نوروز پور با تأکید بر توسعه 
فعالیت های فرهنگی در سطح موکب های اربعین 
 ۷۰۰ از  بیش  گذشته  سال  گفت:  حسینی، 
نفر روحانی به مدت ۱۲ روز به موکب های 
به  خروجی  مرزهای  و  گانه   ۱۰ محورهای 

سمت کشور عراق اعزام شدند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف 
و امور خیریه و مسئول محور مهران در ستاد اربعین 
مصاحبه  در   خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  حسینی 
ایالم،  در  با خبرنگار خبرگزاری شبستان  اختصاصی 
اظهار کرد: خادمی برای زائرین اباعبداهلل الحسین )ع( 

یک توفیق بسیار بزرگ الهی است.
حجت االسالم »محمد نوروز پور« ابراز کرد: سازمان 
را  استان  ادارات کل 31  امور خیریه کشور  و  اوقاف 
10 محور برای ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی در 
مرزهای مهران، چزابه، شلمچه و خسروی تقسیم بندی 
ادارات کل اوقاف و  کرده است که در محور مهران 
امور خیریه استان های ایالم، سمنان، گلستان، گیالن، 

خراسان شمالی و آذربایجان غربی به عنوان استان های 
معین فعالیت داشته و در خدمت زوار هستند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و 
امور خیریه افزود: همچنین در مرز سیستان و بلوچستان 
که میزبان زائران پاکستانی هستیم، کربال، سامرا، نجف 

و کاظمین و در طریق الحسین )ع( در مسیر بین کربال 
اوقاف  باهمت سازمان  برپایی موکب  با  نیز  و نجف 
در  زوار  به  خدمات رسانی  کل  وادارات  خیریه  امور  و 
زمینه های مختلف اسکان، تغذیه و امورات فرهنگی 

انجام می شود.

خدمات ناوگان اتوبوسرانی 
قزوین در روز اول مهر

 رایگان است

درافشانی گفت: ناوگان اتوبوسرانی شهرداری 
قزوین در روز اول مهر به شهروندان خدمات 

رایگان ارائه می دهد.

»محمد درافشانی« در جلسه ستاد مهر بیان کرد: تعداد زیادی 
از شهروندان برای جا به جایی های درون شهری از ناوگان 
حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و ناوگان اتوبوسرانی 
شهرداری قزوین در روز اول مهر به شهروندان خدمات رایگان 
ارائه می دهد. سرپرست شهرداری قزوین ادامه داد: بر اساس 
بررسی های صورت گرفته و آسیب شناسی های ترافیکی، 
تردد  برای  و  شناسایی  مهرماه  در  شهر  پرتردد  محورهای 
هرچه بهتر و ایمن تر دانش آموزان در این محورها برنامه 
ریزی شده است. وی عنوان کرد: خط کشی طولی و عرضی 
مقابل مدارس، فضاسازی شهر، ساماندهی سرویس مدارس، 
ارائه خدمات رایگان ناوگان اتوبوسرانی در روز اول مهر به 
شهروندان، هماهنگی با پلیس راهور و بهسازی چراغ های 
عابرپیاده از مهم ترین این برنامه ریزی ها به شمار می رود. 
درافشانی توضیح داد: از  200 مدرسه استان به منظور رصد 
مسائل ایمنی آنها در 2 حوزه حریق و مقاوم سازی ساختمان 
بازدید به عمل آمده است، عالوه بر این، تعدادی از خودروهای 
آتش نشانی همزمان با بازگشایی مدارس در نقاط پرتردد شهر 

مستقر می شود.
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البرز میزبان 1۶ تیم منتخب 
مناظره دانشجویی کشوری 

است

از ۱۶ تیم  البرز  با اعالم خبر میزبانی استان  فیروزی 
دانشگاه  برای مناظره دانشجویی در  منتخب کشوری 
رشد  فرصت  دانشجویی  مناظره  گفت:  خوارزمی 

فرهنگ گفتمان است.

» احمدرضا فیروزی « در خصوص اعالم خبر برپایی مناظره 
دانشجویی به میزبانی استان البرز، گفت: گفتمان در قالب مناظره 

و پرسش و پاسخ زمینه رشد فکری و هم افزایی بیشتر است.
برای  البرز  میزبانی  افزود:  البرز  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه های کشور در مرحله منطقه 
ای با حضور 16 تیم در دانشگاه خوارزمی بخشی از ظرفیت علمی 
و آموزشی استان البرز محسوب می شود. وی با اشاره به اهمیت 
حضور تیم های مناظره از دانشگاه های مطرح عنوان کرد: اشاعه 
فرهنگ گفتگو در قالب یک مناظره دانشجویی از اصلی ترین 

هدف هایی این دوره از مسابقات مناظره دانشجویی است.

احسانی با بیان اینکه عملکرد مساجد تنها 
معنوی  و  عبادی  های  فعالیت  انجام  به  نباید 
میتوانند  مساجد  بلکه  گفت:  شود  محدود 
در تمامی زمینه ها از جمله حوزه اقتصادی 

کارکرد داشته باشند.

»محمداحسانی«در کارگاه خودکفایی وکارآفرینی، کر 
استان  کارآمد)3(  مدیر  آموزشی  دوره  در  تشکیالتی 
سمنان، گفت:کرآفریني فرآیند یا مفهومي است که در 
طي آن فرد کارآفرین با ایده های نو، خالق و شناسایي 
فرصت های جدید با بسیج منابع، به ایجاد کسب وکار 

می پردازد.
مدیر کانون فرهنگی هنری نور مسجد امام حسین)ع( 
شغل   را  جوانان  تمام  دغدغه های  از  یکی  سمنان، 
عنوان کردوگفت: باید از پتانسیل دوران جوانی این قشر 
بهره مند شد و زمینه ایجاد کار را برای آنان فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد 

اظهارداشت:کانون های  وجوانان  نوجوانان  جذب  در 
فرهنگی هنری مساجد به واسطه خاستگاه انقالبی و 
مردمی و عضویت و فعالیت مستمر نسل جوان در آنها، 
فعالیت های گسترده و خوبی در زمینه فرهنگ سازی در 

حوزه اقتصادی می توانند داشته باشند.
به گفته احسانی، بی شک می توان از پتانسیل مساجد 
استفاده و زمینه ایجاد شغل را برای برخی جوانان ایجاد 

کرد.

عملکرد مساجد تنها نباید به انجام فعالیت های عبادی و 
معنوی محدود شود
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خبرگزاری

امام  محمدباقر )ع(:  هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگی کند، 
خداوند بیش ازآرزوها و کفایتش به او عطا می کند.
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