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امام خمینی )ره(:
حرف و تعارف زياد است، ادعاى 
حقوق بشر زياد مطرح می شود؛ 
اما صادقانه و واقعی نیست.

صفحه 3

خبرگزاری

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور 
پرداخت می شود
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حجت االسالم ارزانی با اشاره به اینکه امروز 
روستاها  در  فرهنگی  پایگاه  تنها  مساجد 
هستند، گفت: فعالیت های فرهنگی هنری در 
دل مساجد روستا می تواند به معرفی فرهنگ 

بومی کمک  کند.

حجت االسالم دکتر »حبیب رضا ارزانی« ضمن گرامیداشت 
روز ملی روستا و عشایر با اشاره به فرمایشات امام خمینی)ره( 
فرموده اند  جایی  در  راحل)ره(  امام  کرد:  اظهار  باره  این  در 
»روستا مادر شهر است؛ چرا که مادر مّولد و تربیت کننده 
است« درست است که پدر نقش مهمی در خانواده دارد اما 
نقش مادر بسیار حیاتی و تاثیرگذارتر است و روستا نقش  

مادری دارد.
مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر در 
وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: ما خرده 
فرهنگ های زیادی در ایران داریم که باید به آنها بپردازیم، 
رهبر معظم انقالب نیز بر احیای این خرده فرهنگ ها تاکید 
دارند. امروز مساجد تنها پایگاه فرهنگی در روستاها هستند 
و فعالیت های فرهنگی هنری در دل مساجد روستا می تواند 
به معرفی فرهنگ بومی کمک  کند. اگر جوانان ما فرهنگ 
خود را به درستی بشناسند به سراغ فرهنگ بیگانه و غربی 
نمی روند و اجتماع کوچک روستا می تواند بستر این شناخت 
باشد. حجت االسالم ارزانی با اشاره به گستردگی کانون های 
در  نقاط کشور حتی  اقصی  در  مساجد  هنری  فرهنگی 
روستاهای دورافتاده، گفت: هیچ شبکه ای با این گستردگی 
در کشور و تمرکز در روستاها مانند کانونهای مساجد نیست 
به گونه ای که این شبکه امروز بیش از ۵۰ درصد روستا ها را 

پوشش می دهد و در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ باب 
کانون روستایی، بیش از ۲هزار و ۸۰۰ کتابخانه مخزن دار و 
۳هزار و ۱۱۶ کتابخانه باز در روستاهای کشور فعال هستند.

فرهنگی هنری مساجد  کانون های  کرد:  وی خاطرنشان 
کشور نقش زیادی در معرفی الگوهای موفق فرهنگ و هنر 
روستا دارند. شبکه سازی، توانمندسازی و انتقال تجربیات، 
بررسی و ارائه راهکارهای پیشرفت و تعالی فرهنگ روستا 
شناسایی  و  مقاومتی  اقتصاد  گفتمان سازی  و  عشایر  و 
ظرفیت های عمومی مناطق روستایی از جمله محور هایی 
است که در حوزه کانون های فرهنگی هنری مساجد به 
آن توجه شده است. حجت االسالم ارزانی در ادامه به طرح 
هیئت دولت برای ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به 
جامعه روستایی کشور اشاره کرد و افزود: این طرح با مشارکت 
دستگاه های اجرایی دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزارت کشور و همچنین دستگاه های فرهنگی خارج 

از قوه مجربه تنظیم شده است.
وی تاکید کرد: طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی 
به جامعه روستایی  از لحاظ توجه دادن نظام برنامه ریزی 
بخصوص  دولتی  خدمات  عادالنه  توزیع  لزوم  به  کشور 
فرهنگی  مسائل  روستا،  و  شهر  میان  فرهنگی  خدمات 
میان دستگاه های  رویه  ایجاد وحدت  و  روستاهای کشور 
اجرایی بخصوص دستگاه های بخش دولتی، غیر دولتی و 
حاکمیتی در ارائه خدمات فرهنگی به روستاهای کشور حائز 

اهمیت است.

سقا با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین حسینی زمینه تفرقه افکنی دشمنان را خنثی می کند گفت: محفل انس با قرآن کریم در ۴۰ کانون مساجد 
منتخب استان همزمان با روز اربعین برگزار خواهد شد.

»نادر سقاء« گفت: همایش »جاماندگان اربعین حسینی« در ۱۰ کانون فرهنگی هنری منتخب مساجد استان اردبیل همراه با میزبانی پرچم متبرک ضریح امام حسین )علیه السالم( برگزار می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: همزمان با روز اربعین نیز 4۰ محفل انس با قرآن کریم در کانون های مساجد منتخب استان به نیت شهدای 
کربال و حضرت زینب )سالم اهلل علیها( برگزار خواهد شد. این مقام مسئول ادامه داد: موکب های خودجوش کانون ها در مسیر عزاداری و کاروان های عزاداران عازم به کربال از دیگر برنامه های 
فرهنگی در کانون ها به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی در استان اردبیل است. سقاء اظهار داشت: نصب پرچم های عزاداری و همچنین احادیث امام حسین )علیه السالم( برای فضاسازی و 

اطالع رسانی سطح شهرها و مشارکت در برگزاری مراسم های عزاداری اربعین حسینی نیز از دیگر برنامه های فرهنگی به همت فعاالن کانون های مساجد است.

راهپیمایی اربعین حسینی زمینه تفرقه افکنی دشمنان را خنثی می کند

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

فعالیت های کانون های فرهنگی هنری در مساجد 
روستا، فرهنگ بومی ما را حفظ می کند

نمایــه

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

 فعالیت ۵۲۱ باب 
کانون فرهنگی و هنری در مساجد 

روستاهای استان فارس

حجت االسالم امیدی با اشاره به فعالیت ۵۲۱ باب 
روستاهای  مساجد  در  هنری  و  فرهنگی  کانون 
استان فارس، گفت: این کانون ها در نقاط مختلف 
روستایی استان فعالیت های متنوعی را در طول سال 

اجرا می کنند.

حجت االسالم »حسین امیدی« به مناسبت »۱۵مهر، روز روستا 
و عشایر«،  گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ باب کانون فرهنگی 
و هنری در مساجد استان فارس مشغول فعالیت هستند که از 
این تعداد ۵۲۱ باب در مساجد نقاط روستایی حتی دورترین نقاط 
راه اندازی شده است. مدیر ستادهماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد فارس خاطرنشان کرد: کانون های مساجد 
روستایی در نقاطی که حتی اداره ای هم وجود ندارد به صورت 
یک نهاد قوی با جایگاه رفیع معنوی و اجتماعی برنامه های 
متنوعی را در طول سال و به ویژه اوقات فراغت تابستان اجرا می 
کنند و در برخی موارد بسیار قوی تر از کانون های مساجد شهری 
نیز ایفای نقش می کنند. وی با ارائه آماری از پراکندگی کانون 
های مساجد روستایی در شهرستان های استان فارس، افزود: 
شهرستان های داراب با 44 باب کانون روستایی از مجموع ۸4 
باب کانون، جهرم با ۳۶ باب کانون روستایی از مجموع ۶۸ باب 
کانون و مرودشت با ۳4 باب کانون روستایی از مجموع ۵4 باب 
کانون فعال در سطح شهرستان بیشترین آمار کانون های مساجد 

روستایی استان را به خود اختصاص داده اند.

موکب  فعالیت های  به  اشاره  با  نادعلیزاده، 
اربعین  ایام  فاطمه الزهرا)س(در  حضرت 
حسینی در کربالی معلی گفت: موکب کانون 
شهید گرائیلی قابلیت خدمت رسانی روزانه 
به۳هزار نفر از زائران حسینی را از سوی صد 

و پنجاه خادم دارد.

»ولي اهلل نادعلیزاده« با اشاره به خدمت رسانی کانون 
در  قائمشهر  گرائیلی خرماکال  هنری شهید  فرهنگی 
اربعین امسال برای زائرین حسینی اظهار کرد: موکب 
حضرت زهرا )س( این کانون ۵ سال است که در اربعین 
به زائران حسینی خدمت رسانی می کند و امسال هم 

این موکب در عمود ۲۸7 آماده پذیرایی از زائران است.
مسئول موکب حضرت فاطمه الزهرا)س( با اشاره به 
خدمات موکب حضرت زهرا )س( برای اسکان بانوان و 
آقایان گفت: موکب حضرت فاطمه الزهرا )س( قابلیت 
اسکان روزانه ۳ هزار زائر را دارد که این خدمت رسانی 

زیرساختی،  بانوان،  ها در بخش های تشکیل کمیته 
بهداشتی، اقامه سه نوبت نماز، توزیع صبحانه، نهار و 

شام است.
گرائیلي  شهید  هنري  فرهنگي  کانون  مدیرمسئول 
خرماکال قائمشهر زمان خدمت رسانی این موکب برای 
زوار حسینی  را  ۱۵مهر تا اول آبان ماه به صورت شبانه 
روزی و به همت ۱۵۰ خادم  دانست و خاطر نشان کرد: 
روزانه ۱۲ هزار پرس غذا میان  زائران توزیع می شود، 
ضمن اینکه ۲۵ کادر درمانی خدمات دارویی به ارزش 

نیم میلیارد به زائران ارایه می دهند.

اسکان ۳ هزار نفر در موکب حضرت فاطمه الزهرا )س( در کربالی معلی

6۵ درصد کانون های مساجد 
استان اردبیل در روستاها فعالیت 

دارند

هنری  فرهنگی  کانون   ۳۲۴ گفت:  سقاء«  »نادر 
مساجد استان اردبیل در مناطق روستایی و عشایری 
فعال هستند که از مجموع کانون های مساجد حدود 
6۵ درصد در مناطق محروم، دورافتاده و روستایی 

فعالیت های فرهنگی انجام می دهند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اردبیل تصریح کرد: کانون های مساجد روستایی در ثبت فعالیت 
های خود در سامانه بچه های مساجد مشارکت خوبی داشتند 
و تمامی کانون های به عنوان پایگاه تابستانی در این سامانه 
ثبت نام کرده اند. وی با اشاره به اینکه کانون های روستایی در 
ویژه برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت مشارکت خوبی 
دارند، یادآور شد: بیش از ۶ هزار برنامه فرهنگی از سوی کانون 
های استان در سامانه بچه های مسجد ثبت شده که عمده این 

فعالیت ها مربوط به کانون های روستایی بود.
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سفارت کشورمان اعالم کرد: شهروندان عراقی از اول آبان تا سوم دی ماه امسال می توانند بدون اخذ روادید به ایران سفر کنند.

سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق در بیانیه ای در این ارتباط اعالم کرد: در راستای گسترش و تحکیم روابط دو ملت دوست، برادر و همسایه ایران و عراق و در پاسخ به اقدام شایسته تقدیر 
عراق در خصوص لغو روادید برای اتباع جمهوری اسالمی ایران در ماه های محرم و صفر، سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد اعالم می دارد که تمامی اتباع عراقی می توانند از تاریخ بیست 
و پنجم ماه صفر لغایت۳۰ ربیع الثانی سال۱44۱ هجری قمری، مصادف با بیست و چهارم اکتبر )تشرین االول( لغایت ۲7 دسامبر )کانون اول( سال ۲۰۱۹ میالدی بدون اخذ ویزا از نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران در عراق به ایران سفر کنند.
امید می رود که این گونه اقدامات سبب گسترش و تحکیم بیش از پیش روابط دو دولت و ملت دوست و برادر شده و زمینه را برای لغو دائمی روادید میان دو کشور فراهم سازد.
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شهروندان عراقی از اول آبان تا سوم دی برای سفر به ایران نیاز به اخذ روادید ندارند

پنجــره

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

نعمتی با بیان اینکه بالغ بر ۱۳۰۰میلیارد تومان 
شود،  می  پرداخت  کشور  در  نقدی  یارانه 
افراد کم درآمد و رونق تولید  گفت: تقویت 
از تاکیدات مجلس در اجرای قانون هدفمندی 

یارانه هاست.

»بهروز نعمتی« در مورد جلسه غیر علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی گفت: در مورد بحث هدفمندی یارانه ها 
جلسات متعددی را هم در کمیسیون ها و هم صحن 
مجلس داشتیم و امروز هم در جلسه غیر علنی این مسئله 
مطرح شد که یارانه های پنهانی و یارانه های نقدی در 

کشور سامانی داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
طبق گزارشات بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان در 
کشور پرداخت می شود که البته بیشتر به صورت خدمتی 
است ،یعنی  آن کسی که از سوخت ؛برق و گاز استفاده 

می کند از این یارانه بهره مند می شود.
وی ادامه داد: هنوز در مورد اینکه این یارانه به چه افرادی 

و به چه میزانی پرداخت می شود عدد و رقمی وجود ندارد 
و اینها باید در یک دوره زمانی و با کمک دولت و مجلس 
سازماندهی شود که قرار شد کمیسیون برنامه و بودجه به 

عنوان کمیسیون محوری و سایر کمیسیون ها هم در 
این زمینه زحمت بکشند و یک دورنمایی مشخصی از 

هدفمندی را ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور 
پرداخت می شود

خانه های با عمر ۲۵ سال 
مشمول دریافت سقف تسهیالت 

مسکن شدند

بانک مسکن،  حداکثر  مدیره  هیات  مصوبه  براساس 
قدمت ساختمان های مشمول سقف تسهیالت از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن از 
۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافت. این طرح در راستای 
اما  مسکن  فاقد  خانوارهای  شدن  دار  خانه  تسهیل 
نیازمند تسهیالت بانکی به تصویب بانک مسکن رسیده 
است و به زودی بعد از ابالغ مصوبه هیات مدیره به 
شعب بانک مسکن در سراسر شهرهای کشور قابلیت 

اجرا پیدا می کند.

به  مسکن  خرید  برای  که  مسکن  اوراق  تسهیالت 
متقاضیان تعلق می  گیرد در شهر تهران، مراکز استان ها 
و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق 
شهری در حالت انفرادی به ترتیب با سقف  های ،۵۰ ۶۰ 
و 4۰ میلیون تومان پرداخت می  شود و در حالت مربوط به 
تسهیالت زوجین نیز به ترتیب با سقف  های ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ 
میلیون تومان در اختیار متقاضیان تسهیالت خرید مسکن 

قرار می  گیرد.
علت تعیین سقف ریالی برای این تسهیالت آن است که 
مبلغ تسهیالت طبق ضوابط بانک مرکزی حداکثر تا سقف 
۸۰ درصد از قیمت کارشناسی و روز واحد مسکونی، تعیین 
بهای  از  درصد  ارزش ۸۰  چنانچه  است  بدیهی  می شود 
کارشناسی یک واحد مسکونی کمتر از سقف تسهیالت 
مذکور باشد در این صورت، برای آن واحد، تسهیالت در 

سطح ریالی کمتر از سقف مجاز ارایه خواهد شد.
تا پیش از تصویب این طرح، تسهیالت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم به ساختمان های با حداکثر قدمت 
خریداران  جدید  مصوبه  با  اما  می  شد  پرداخت  سال   ۲۰
این  از  توانند  می   ساخت  سال   ۲۵ تا  های  ساختمان 

تسهیالت استفاده کنند.

ایران محور گفت وگوی الوروف 
در سفر به عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از مذاکره 
وزیر امور خارجه این کشور با مقامات عراقی 

درباره ایران خبر داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره سفر 
در  گفت:  عراق،  به  روسیه  امورخارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی 
مذاکرات، دو طرف درباره جوانب مهم برنامه خاورمیانه، تمرکز 
بر وضعیت عراق و سوریه، خلیج فارس، اوضاع پیرامون ایران و 

قلمرو فلسطین تبادل نظر خواهند کرد.

ربیعی با تاکید بر این که توسعه روابط با همسایگان از اولویت های دولت 
است، گفت: حضور رئیس جمهوری در اجالس اوراسیا با حضور 6 کشور 

منطقه در همین راستا صورت گرفت.

علی ربیعی در نشست خبری گفت: توسعه روابط با همسایگان یکی از مسائل مهم در 
دولت تدبیر و امید قرار گرفته است سفر هفته گذشته رئیس جمهوری به ارمنستان و 
شرکت در اجالس اوراسیا با حضور ۶ کشور منطقه در همین راستا صورت گرفت. این 
سفر از اهمیت فوق العاده در این برهه زمانی برخوردار است. نقش مهمی در آینده گره 
های منطقه ای و تمام مسئولیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که با همسایگان خواهیم 

داشت ایفا خواهد کرد.
سخنگوی دولت یادآور شد: ما با اوراسیا از دی ماه ۹4 توافقی مبنی بر تشکیل کمیسیون 
مشترک مطالعات امکان سنجی انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی تشکیل دادیم و در نهایت 
با ۵ کشور که یک بازار حدود ۲۰۰ میلیون نفر را تشکیل می دهد به موافقنامه تجارت 
آزاد دست خواهیم یافت. در مراحل آتی با پیشرفت کار امیدواریم موافقتنامه تجارت آزاد به 

طور دائم و پیوسته منعقد شود.
ربیعی در ادامه گفت:  این موافقتنامه توسط دولت به مجلس ارایه شده است و همزمان در 
مجالس کشورهای دیگر عضو اتحادیه به تصویب رسیده است و از ۵ آبان ماه ۹۸ اجرایی 

خواهد شد.  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: براساس این موافقتنامه از تاریخ ۵ آبان ۹۸، 
۵۰۲ قلم کاال صنعتی و کشاورزی مشمول تثبیت و بعضا کاهش تعرفه خواهد شد که 
می تواند تاثیر چشم گیری برحجم تجارت ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا داشته باشد.

توسعه روابط با همسایگان از اولویت های دولت است
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آیت اهلل علما، چارچوب فکری انقالب  اسالمی را مربوط به فقرا و مستضعفین خواند و گفت: زکات نوعی مالیات است که به گفته امام راحل )ره( این 
واجب الهی می تواند مملکت را اداره کند.

»آیت اهلل مصطفی علما« در دومین جلسه شورای زکات استان کرمانشاه، با بیان اینکه چارچوب فکری انقالب مربوط به فقرا و مستضعفین است، گفت: در اهمیت کار و خدمت کمیته امداد همین 
بس که امام خمینی)ره( دو ماه پس از انقالب اسالمی دستور تشکیل این نهاد انقالبی را صادر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، افزود: حکومت و نظام باید به فقرا و نیازمندان توجه داشته باشد و این موضوع در سیره ائمه )ع( مشهود است.
وی با اشاره به اهمیت زکات و ترویج فرهنگ آن در جامعه، اظهار کرد: مشارکت باالی مردم در پرداخت زکات نشانه ترویج فرهنگ این واجب الهی است که به گفته امام راحل می تواند مملکت را 

اداره کند. آیت اهلل علما، افزود: حضرت امام خمینی)ره( در نجف اشرف فرمودند: وجوهات خراسانات برای تمامی فقرا در کشور کفایت می کند.
وی زکات را نوعی مالیات خواند و بیان کرد: اگر فرهنگ زکات در جامعه ترویج شود تمامی کشور با زکوات و خمس پرداختی مردم اداره خواهد شد.
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زکات واجب الهی است که مملکت را اداره می کند

دریچــه نور

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 346. ســه شــنبه 16 مهــر مــاه 1398

خیل عزاداران حسینی هرساله با حضور در 
موسم اربعین سیدالشهدا)ع(، با هدف جهانی 
سازی شعار مکتب کربال به سرزمینی می روند 
که قرن ها قبل سیدالشهدا)ع( مظلومانه در آن 
به شهادت رسید.حضور این تعداد از عزاداران 
سبک  بتوانند  افراد  تا  است  فرصتی  حسینی 
زندگی خود را تغییر داده و تا فرصت سال آینده 

خودسازی کنند.

بر  اربعین  روی  پیاده  تاثیر  مختلف  ابعاد  شدیم  آن  بر 
سبک زندگی را در گفت وگویی با حجت االسالم »سید 
امیر سخاوتیان« استاد  سطح عالی حوزوی به گفت وگو 

بنشینیم که در ادامه حاصل آن را می خوانید:
موسم اربعین چه تاثیری می تواند در سبک 
زندگی افرادی که در این اجتماع عظیم حضور 

می یابند، داشته باشد؟
ما اربعین را از چند زوایه می توانیم نگاه کنیم از جمله زاویه 
فردی، اجتماعی، تمدنی. بستگی دارد چه طور بخواهیم 
تحلیل کنیم، اگر از زاویه فردی نگاه کنیم سبک زندگی 
فردی را تحت الشعاع قرار می دهد و اگر از زاویه اجتماعی 
بررسی کنیم، زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اینجا برای ملموس تر شدن بحث و تاثیر آن بر فرد، 
اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد، از زاویه نگاه تمدنی 
بحث را آغاز می کنم. هر تمدنی برای آنکه قوام پیدا کند 
یک فستیوال را طراح می کند، ژاپنی ها و چینی ها جشن 
اژدها می گیرند، در اروپا گاوبازی دارند یا جشن گوجه 

فرنگی برگزار می کنند تا فستیوال عمومی راه بیندازند تا 
وحدت را در جامعه تحکیم کنند.

فستیوال عمومی در یک جامعه در واقع همان صله رحم در 
خانواده است، صله رحم ها نوعی از فستیوال ها به حساب 
می آیند. صله حرم در سطح تمدنی تبدیل به فستیوال می 
شود، در پیاده روی اربعین اصال نژاد تعریف ندارد و همه 
با هم یکسان شده و فستیوال عمومی از همه ملت ها 
است. یعنی یک فستیوال کامال جهانی با خانواده هایی از 
نژادهای مختلف که این تفاوت در این موسم اصال دیده 

نمی شود.
از سوی دیگر در نگاه تمدنی، یکی از مهمترین مولفه ها 
مساله سواد چندفرهنگی است. در موسم اربعین کرد و لر 
و بلوچ و فارس و ترک همه یکی شدند و در کنار یکدیگر 

چند فرهنگ متفاوت فرصت بروز و ظهور یافته اند. این 
مساله یکی از عواملی است که می تواند یک تمدن را 

بسازد یعنی وجود سواد چندفرهنگی.
بنابراین شاهد هستیم که در جریان پیاده روی اربعین، ابعاد 
مختلفی از مولفه های تمدنی اتفاق میفتد که می تواند 

وحدت امت اسالم را به تصویر بکشد.
پیاده روی اربعین از جنبه فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی چه جایگاهی دارد؟
شاید برای پاسخ به این پرسش باید گریزی به سوال قبل 
بزنم و مساله ای که در مورد فستیوال ها در کشورهای 
دیگر مطرح کردم. در ممالک دیگر فستیوال های رایج 
عموما تک میلیتی هستند اما آنچه در اربعین یا موسم حج 

اتفاق می افتد ورای فرهنگ ها و نژادها است.  

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم:

پیاده روی اربعین فرصتی برای تقویت وحدت میان 
امت اسالم است

برپایی ۱۰۳ موکب از محل 
موقوفات و بقاع متبرکه در 

ایران و عراق

حجت االسالم عادل با اشاره به برپایی ۱۰۳ موکب در 
مسیر پیاده روی اربعین حسینی از محل موقوفات 
و بقاع متبرکه گفت: اجرای برنامه های فرهنگی 
با حضور ۱۰۰ مبلغ، تدارک ۵۰۰ هزار اقالم فرهنگی 

بخشی از خدمات این مواکب است.

نشست خبری تشریح برنامه های 
مراسم اربعین حسینی با حضور 
»غالمرضا  حجت االسالم 
و  فرهنگی  معاون  عادل«، 
اجتماعی سازمان اوقاف و امور 
پانزدهم  دیروز  کشور  خیریه 
مهرماه با حضور اصحاب رسانه 
در سالن مهر اوقاف و امور خیریه 
کشور برگزار شد. در این نشست حجت االسالم  عادل  با اشاره 
به اینکه  یکی از فرصت های بزرگ معنوی برای اجرای برنامه 
های معنوی، اربعین حسینی گفت: در روایات درمورد  زیارت 
امام حسین )ع( در اربعین  سفارش بسیاری شده و در سیره 
بزرگان دینی نیز به پیاده روی اربعین تاکید شده و خوشبختانه 
این حرکت در سالهای گذشته با استقبال بسیاری روبرو بوده 
است، زیرا به نوعی معامالت جهان را برهم می زند و به همین 
جهت دشمنان و آشوبگران تالش می کنند به نوعی اوضاع 

ناامن نشان دهند.
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
افزود:سال  گذشته  زائران اربعین حسینی  دو  میلیون و پانصد 
هزار  و    در  سال ۹۸ حدود دو  برابر  شده است به همین جهت 
 پیش بینی های الزم  برای خدمات رسانی، اسکان و پذیرایی 
از ظرفیت موقوفاتی که برای عزاداری سیدالشهدا)ع( است، 

انجام شده است.
حجت االسالم عادل با اشاره به اینکه ۱۰ محور برای خدمت 
رسانی به زائران اربعین حسینی از سوی سازمان اوقاف و امور 
خیریه در نظرگرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه بسیاری 
از زائران از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، کشمیر و 
کشورهای شرقی از مرز میرجاوه وارد ایران می شوند، به 
همین جهت برنامه اسکان و پذیرایی دراستان سیستان و 

بلوچستان در نظرگرفته شده است.
وی  ادامه  داد: مرز میرجاوه بیشترین  حضور زائران از کشور 
های  پاکستان،افغانستان،هند،کشمیر  و کشو رهای شرقی  داشته 
است، به همین جهت باتوجه به ظرفیت های استان سیستان و 
بلوچستان این محور را تقویت و نیز استانهای کرمان، همدان 
و خراسان جنوبی ظرفیتشان را در استان سیستان فعال کرده 
اند و برخی از استانها همانند تهران و خراسان رضوی نیز در 
این استان کمک هایی خواهد داشت. در این استان زائر سرایی 
که ویژه زوار توسط سازمان اوقاف ساخته شده، روزانه ظرفیت 

پذیریش ۱۰ هزار اسکان دارد.

موکب ثاراهلل، امسال نیز همچون سال های گذشته با تدارک برنامه های 
مختلف و ارایه خدمات، زائران مکتب حسینی را همراهی می کند.

»ابراهیم تقیان دشت بزرگ« در مورد فعالیت های موکب »ثاراهلل« گفت: این موکب در واقع 
حسینیه بسیار بزرگی به نام »نورالزهرا« است که از چهار سالن برخوردار است، سه سالن برای 
برادران و یک سالن برای بانوان. وی ادامه داد: این حسینیه با عراقی ها مشترک است و حدود 
بیست تا بیست و پنج نفر در دو مرحله برای خدمت به زائران در حسینیه حضور می یابند، ما 
روزانه حدود سه هزار ُپرس ناهار و شام و هزار و پانصد ُپرس حلیم در نوبت صبح طبخ می 
کنیم. تقیان با اشاره به خدمات رفاهی این موکب گفت: در چند روز اخیر ۶۰ هزار لیوان یکبار 

مصرف را به موکب برده ایم، قرار است که فعالیت ها از فردا آغاز شود.

فعالیت های موکب ثاراهلل در خدمت رسانی به زائران سیدالشهدا)ع(
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استاد اخالق اظهار کرد:

منتظران واقعی از ُعمق جان 
به سیره امام عصر)عج( تمسک 

می کنند

بسیاری  زبان  لقلقه  بودن  عصر)عج(  امام  منتظر 
است، در مساجد، تکایا، در جمع های مختلف مذهبی 
همواره دعا برای ظهور امام زمان)عج( می شود، اما 
اعتقاد خود  به  آن است که واقعا چه قدر  سوال 
و  گفتاری  جان  عمق  از  چه قدر  و  هستیم  راسخ 

عملی منتظر حضرت هستیم.

حجت االسالم »محمد ماندگاری« با بیان اینکه منتظران 
غیرهمراه  و  همراه  منتظران  دسته  دو  به  زمان)عج(  امام 
تقسیم می شوند، گفت: منتظران وجود پیامبر اکرم)ص( 
از پیروان یهود و نصارا بودند، عجیب است که علمای این 
دو دین جرو مبلغان پیامبر)ص( بودند به طوری که در قرآن 
َیْعرُِفوَن  َکَما  َیْعرُِفونَُه  الِْکَتاَب  ْیَناُهُم  آتَ »لَِّذیَن  است:  آمده 
َیْعلَُموَن  َوُهْم  الَْحقَّ  لََیْکُتُموَن  ِمْنُهْم  َفرِیًقا  َوإِنَّ  أَبَْناَءُهْم 
ایم همان  داده   ]آسمانی[  کتاب  ایشان  به  )کسانی که   »
را می  ]=محمد[  او  را می  شناسند  پسران خود  که  گونه 
 شناسند و مسلما گروهی از ایشان حقیقت را نهفته می 
دارند و خودشان ]هم[ می  دانند(، یعنی به گونه ای حضرت 
را توصیف می کردند گویی در حال صحبت کردن در مورد 

اوالد خود بودند.
اکرم)ص(  پیامبر  که  وقتی  داد:  ادامه  اخالق  استاد  این 
مبعوث شد بخشی از علمای یهود و نصارا که منتظر آمدن 
او بودند، مقابلش جبهه گرفتند، این مساله برای منتظران 
ظهور پیام دارد که چگونه می شود عده ای که تا دیروز 

همراه بود امروز دیگر همراه نبودند.
حجت االسالم ماندگاری گفت: حضرت امیر)ع( بیست و پنج 
سال خانه نشین بود و مردم از شرایط زمانه به ستوه آمدند و 
پشت در خانه حضرت امیر)ع( آمدند. ما می گوییم »اللهم 
عجل لولیک الفرج« آنها نیز پشت درب خانه حضرت آمدند 
و گفتند قیام کن. بنابراین امام علی)ع( به میدان آمدند اما 
همین افرادی که شعار می دادند حضرت ظهور کند بعد از 
ظهور همراهی اش نکردند و نمونه بارز آن طلحه، زبیر و 
ابوموسی اشعری بود. آنها شعارشان با حضرت امیر)ع( بود 

اما فکرشان با حضرت نبود.

ــگ گلبان
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حجت االسالم عادل از برگزاری نشست های تخصصی در دهه وقف خبر داد و گفت: در این دهه سخنرانی در بقاع متبرکه، پیش از خطبه نماز جمعه و 
برپایی نمایشگاه مورد توجه قرار می گیرد، ضمن اینکه در دهه اول محرم از هیئات و مساجد حمایت ۱۵ میلیارد تومانی صورت گرفت.

نشست خبری تشریح برنامه های مراسم اربعین حسینی با حضور حجت االسالم »غالمرضا عادل«، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دیروز پانزدهم مهرماه با حضور 
اصحاب رسانه در سالن مهر اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد. در این نشست حجت االسالم  »عادل«  با اشاره به برنامه های هفته وقف بیان کرد: بیست و هفتم صفر روز وقف و آغاز هفته 
وقف محسوب می شود، به همین جهت سازمان اوقاف و امور خیریه  کشور، برنامه هایی را در قالب این دهه پیش بینی کرده است. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
اظهار کرد: سخنرانی پیش از نماز جمعه و سخنرانی در بقاع متبرکه بخشی از این برنامه ها است، ضمن اینکه با همکاری موزه ملی قرآن کریم طی چهار روز پایانی دهه وقف بنا داریم، وقف 
نامه ها برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود و نمایشگاهی از دستاوردهای سازمان اوقاف برپا شود. حجت االسالم عادل با اعالم برنامه هایی که در دهه اول محرم ۹۸  از سوی این سازمان 
برگزار شد، گفت: سه هزار و 4۹ بقعه مجری برگزاری ویژه برنامه های بصیرت  عاشورایی بودند، ضمن اینکه اعزام ۲۲۱۲ مبلغ در  هیئات و بقعه های  متبرکه-برگزاری خیمه های معرفت در۸۳7 

بقعه-نوای لبیک یا حسین )ع( در۳۶۰بقعه-شیرخوارگان حسینی در 4۵7بقعه و ... مورد توجه قرار گرفت.

حمایت ۱۵میلیارد تومانی در نمایشگاه شمیم حسینی از هیئات و مساجد

یکی از مواکب موثر فرهنگی در موسم اربعین،  
مسجد  به  متعلق  منصور«  اماٍم  »مع  موکب 
ارائه  کنار  در  که  است  جمکران  مقدس 
خدمات پذیرایی و اسکان به زائران، با برنامه 
های فرهنگی میزبان عشاق الحسین)ع( می 

شود.

به منظور اطالع از برنامه ها و خدمات موکب »مع اماٍم 
والمسلمین  االسالم  حجت  با  عراق،  و  قم  در  منصور« 
»یاسین حسین آبادی«، معاون فرهنگی مسجد مقدس 
جمکران گفت وگویی داشته ایم که در ادامه مشروح آن 

تقدیم حضورتان می شود:
مسجد مقدس جمکران در ایام اربعین از چه 
طرقی به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( خدمت 

رسانی می کند؟
مسجد مقدس جمکران به عنوان میعادگاه منتظران، به 
مناسبت ایام اربعین حسینی موکب »مع اماٍم منصور« را در 
دو شعبه قم و نیز در مسیر نجف به کربال )عمود ۱۰7۰( 

برپا می کند.
موکب قم ویژه زائرانی است که برای رفتن به کربالی 
معلی، از مسیر قم و جمکران عبور می کنند مثل زائران 
همسایه های شرقی کشور یعنی افغانستان و پاکستان و نیز 

هندوستان.
شعبه دوم موکب »مع امام منصور« در عمود ۱۰7۰ در 
طریق نجف به سوی کربال به زائران اربعین خدمت رسانی 

می کند.
محور فعالیت مواکب »مع امام منصور« در ایران 

و عراق چیست؟
شعار محوری مواکب، معیت با امام زمان)عج(، برگرفته از 
فرازهای زیارت عاشورا است چراکه حتی گرفتن انتقام خون 

سیدالشهداء)ع( در معیت امام عصر)عج( ممکن می شود.
این مواکب در ایام اربعین در چه عرصه هایی به 

زائران خدمت رسانی می کنند؟
خدمات هر دو موکب تلفیقی از رفاهی و فرهنگی است. 
چنان که در هر سه نوبت صبحانه، ناهار و شام و نیز میان 

وعده از زائران پذیرایی می شود.
در بخش فرهنگی نیز پاسخ به سواالت شرعی، پاسخگویی 
به شبهات، برگزاری جلسات سخنرانی، و برپایی نمایشگاه 

های چندرسانه ای در این مواکب انجام می شود.
ظرفیت مواکب »مع امام منصور« از نظر اسکان و 

پذیرایی چه میزان است؟
در موکب »مع امام منصور« در مسجد جمکران برای موسم 
اربعین پذیرایی از حداقل 4۰ هزار زائر افغانستانی، پاکستانی و 
هندی و بین 4۰ تا ۵۰ هزار زائر ایرانی پیش بینی می شود.

حسن  امام  شبستان  فضای  غیرایرانی  زائران  برای 
عسکری)ع( که برای دو هزار برادر و یک هزار خواهر در 

هر شب ظرفیت دارد، در نظر گرفته شده است.
چه تعداد خادم در این ایام به زائرانی که مهمان 
مسجد جمکران می شوند، خدمت رسانی می 

کنند؟
4۰۰ خادم در سه شیفت کاری در موکب مسجد جمکران در 
قم و ۲۵۰ خادم افتخاری در موکب مستقر در عراق به زائران 

اربعین خدمت می کنند.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اعالم کرد

برنامه مسجد مقدس جمکران برای اربعین در ایران و عراق

نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب فرهنگ صلح در ایران و جهان ۱6 
مهرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.

بر پایه این گزارش، کمیته کتاب و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری خانه 
اندیشمندان علوم انسانی در آستانه آغاز دوره دوم فعالیت های کمیته کتاب و صلح با حضور 
جمعی از فرهیختگان و صلح پژوهان، سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب برگزار می کند.
در اولین نشست، رونمایی، نقد و بررسی کتاب فرهنگ صلح در ایران و جهان، سه شنبه ۱۶ 

مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود.
گفتنی است در این نشست، »محمد منصور نژاد« دبیر کمیته دین پژوهی صلح انجمن علمی 
مطالعات صلح ایران و »خسرو قبادی« عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و مژگان دستوری 

نویسنده کتاب و مدیر نشر منشور صلح حضور دارند و به ارائه بحث می پردازند.

کتاب فرهنگ صلح در ایران و جهان نقد و بررسی می شود

http://shabestan.ir/detail/News/840437
http://shabestan.ir/detail/News/840848
http://shabestan.ir/detail/News/840561
http://shabestan.ir/detail/News/840768


www.shabestan.irخبرگزاری

نمکی گفت: تمام امکانات کشور را ضمن اینکه باید از درون مرزها از نظام سالمت حفاظت کنیم، برای خدمت گزاری به زائران اربعین حسینی بسیج 
کرده ایم و امیدواریم که امسال بهتر و زیباتر از سالهای گذشته، خدمتگزار زائران اربعین حسینی باشیم.

»سعید نمکی« در مراسم بدرقه کاروان تدبیر و امید به مرزهای غربی کشور، اظهار داشت: امسال برای اولین بار زائرانی که دچار مشکل و بیماری هستند، توسط اورژانس تا منزل همراهی خواهند 
شد تا هیچ زائری در کسالت و بیماری، احساس تنهایی نکند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: از همه دستگاه های همکار در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، بسیج جامعه پزشکی، سازمان بسیج، سازمان 
نظام پزشکی و دیگر سازمان های مردم نهاد تشکر می کنم.

امسال برای اولین بار زائران بیمار تا منزل توسط اورژانس همراهی می شوند

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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در  پلیس  نیروی  هزار   ۳۰ فعالیت  از  اشتری 
فراهم  و  امنیت  تامین  برای  کشور  مرزهای 
ساختن اقدامات حضور زائران در کربالی معال 

خبر داد.

سردار »حسین اشتری« دیروز )دوشنبه ۱۵ مهر( در دیدار 
با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( گفت: 
همزمان با اربعین حسینی، ۳۰ هزار نفر از نیروها در مرزها 
مستقر شده و در راستای خدمات رسانی به زائران تالش می 
کنند. فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: دشمنان و به ویژه 
طراحان توطئه های اخیر در عراق یعنی آمریکا و عربستان 
نمی خواهند که حرکت باشکوه اربعین شکل بگیرد اما باید 
بدانند که هیچ لطمه ای نمی توانند به این حرکت وارد کنند.

وی گفت: امسال مراسم عزاداری در ۱۰۰ هزار مسجد و 
حسینیه کشور در دهه اول برگزار شد که بدون هیچ مشکل 

امنیتی این برنامه ها اجرایی و مردم به عزاداری پرداختند.
اشتری با اشاره به لزوم توجه به ناهنجاری های اجتماعی 
گفت: ناجا در این زمینه طرح ناظر و برخورد با کشف حجاب 

در داخل خودروها را برنامه ریزی کرده و با جدیت دنبال 
می کند.

پنجمین بوستان ویژه بانوان در 
تهران افتتاح شد

بوستان مرضیه حدیدچی )دباغ( ویژه بانوان به 
تهران  در شرق  دیروز  هکتار صبح  مساحت ۳۵ 

افتتاح شد.

پنجمین بوستان ویژه بانوان تهران در منطقه 4 و با نام بوستان 
مرضیه حدیدچی )دباغ( در راستای ایجاد عدالت و برقراری 
امکانات برابر برای همه شهروندان توسط شهرداری تهران 

به بهره برداری رسید.
برای  و  هکتار  مساحت ۳۵  به  حدیدچی  مرضیه  بوستان 
استفاده بانوان از فضاهای آزاد ورزشی و تفریحی در اختیار 

آنان قرار گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

 ۳۰ هزار نیرو در مرزهای برای تامین امنیت
 زائران حسینی تالش می کنند

شروط بخشودگی ۱۰۰ درصدی 
جرائم مالیاتی اعالم شد

اعالم  تهران،  استان  و  شهر  مالیاتی  امور  رییس 
کرد: با صدور بخشنامه ای، تمامی مودیانی که تا 
پایان مهر ماه ۱۳۹۸ مالیات خود را پرداخت کنند، 
از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی برخوردار 

خواهند شد.

نوری با اشاره به بیانات رهبری در باب حمایت از رونق 
تولید، بیان کرد: با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ مزین شده 
به نام سال رونق تولید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور در 
راستای حمایت از تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت 
و  رجوع  ارباب  تکریم  اصل  رعایت  اقتصادی،  فعاالن  از 
اقداماتی  مالیاتی،  افزایش رضایت مندی مودیان محترم 
موثر برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه 
برای بخش تولید اتخاذ کرده که در قالب بخشنامه ای 

ابالغ شده است.
وی همچنین افزود: سازمان امور مالیاتی درتالش است 
که با تقویت ضمانت های اجرایی با بازتعریف رابطه بین 
سازمان و فعاالن اقتصادی با مبارزه قاطعانه به فرار مالیاتی 
در کنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را 

با خود اظهاری افزایش دهیم.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، در بخش دیگری 
از سخنان خود در مورد مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی، 
تصریح کرد: کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر 
دولتی که تا پایان مهر نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی 
اقدام کنند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آنها بخشیده می شود 
و به تناسب تاخیر تا پایان سال به ازای هر یکماه برای 
بخش های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش ها 4 درصد 
از بخشودگی جرایم مالیاتی کم خواهد شد و این بخشنامه تا 

پایان سال ۹۸ ادامه دارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ از 
اجرای پنجاه عنوان ویژه برنامه به مناسبت 
شعار  با  کودک«  جهانی  روز  و  ملی  »هفته 
»تهران؛ شهری برای همه کودکان« در حوزه 
های فرهنگی، هنری، ورزشی و سالمت در این 

منطقه خبر داد.

»رشد  برای  اینکه  به  بااشاره  کربکندی  معینی  حسین 
فرهنگی« در یک جامعه باید شرایطی مناسب برای کلیه 
افراد فراهم شود و بدیهی است این شرایط باید از زمان 
کودکی ایجاد گردد،گفت: بیشترین و تاثیرگذارترین آموزه ها 
در سنین کودکی و نوجوانی حاصل می شود و امروزه در 
شکل گیری شخصیت کودکان تنها خانواده تاثیرگذار نیست 
بلکه؛ محیط های آموزشی، همساالن، وسایل ارتباط جمعی 
و فضای مجازی نیز در رشد فکری و اخالقی کودکان نقش 
بسزایی دارند. معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ 
جامعه ای  هر  ملی  ارزشمندترین سرمایه   کودکان؛  افزود: 
الهی  این هدیه های  امانت داران  ما  و  محسوب می شوند 

هستیم، به همین جهت »هفته  ملی و روز جهانی کودک« 
فرصت مغتنمی برای معطوف  کردن توجه مسئوالن نسبت 
به مسائل و نیازهای این قشر حساس و مهم از جامعه است.
وی با بیان اینکه رشد و توسعه فرهنگی را باید از توجه و 
آموزش به کودکان آغاز کرد و مفاهیمی چون احترام به 
خانواده، احترام به قانون، دوستی با طبیعت، مسئولیت پذیری 

و رفتارهای اجتماعی را می بایست در عمل به کودکان 
آموزش داد، یادآور شد: باتوجه به تقارن زمانی ایام ماه محرم و 
هفته ملی کودک و به منظور نهادینه کردن ارزش های تربیتی 
و سیره اهل بیت)علیهم السالم( در ذهن و روح کودکان و 
ترویج این فرهنگ در جامعه ویژه  برنامه های گرامیداشت این 

هفته با رویکرد آموزه های عاشورا اجرا می شود.

 ۵۰ عنوان ویژه برنامه به مناسبت هفته ملی
 و روز جهانی کودک برگزار می شود
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چراغی با اشاره به اینکه موضوع مفقود شدن کتیبه تاریخی قبرستان »دارالسالم« از طریق مراجع قضایی، را پیگیری خواهیم کرد، گفت: اوقاف در تحویل 
ساختمان های محل همکاری نمی کند.

»علیرضا چراغی«، دیروز )دوشنبه ۱۵ شهریور( در همایش نگاه تاریخی به قبرستان »دارالسلم« یا »دارالسالم«، گفت: به دلیل نشستی که در مجموعه وجود دارد خیلی از کتیبه ها تغییر 
شکل دادند.

مدیر سازمان آرامستان های شهرداری شیراز در پاسخ به سئوالی در خصوص مفقود شدن کتیبه سقاخانه قبرستان که مربوط به سال ۱۲۸4 هجری بوده است، افزود: قضیه مفقود شدن کتیبه 
صحت دارد که این موضوع از مراجع قضایی در حال پیگیری هستیم.

پیگیری مفقود شدن کتیبه تاریخی قبرستان »دارالسالم« از طریق مراجع قضایی

علوم پزشکی  دانشگاه  درمان  معاون 
پزشک   ۷۰ شدن  افزوده  از  کرمانشاه، 
متخصص به تمام بیمارستان های شهرستان 

های این استان خبر داد.

رییس  اندیشی  در نشست  هم  روشنی«  دکتر »بهمن 
مدیران شبکه های  با  رییسه  و  اعضای هیات  دانشگاه 
بهداشت و درمان شهرستانهاکه در سالن بوستان برگزار 
شد، گفت: با درخواست و  پیگیری دانشگاه علوم پزشکی و 
موافقت معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
از 7۰  بیش  متخصصان،  تقسیم  جدید  دور  در  پزشکی 
پزشک متخصص به تیم های درمانی استان کرمانشاه 

افزوده می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، افزود: پنج 
متخصص اصلی زنان و زایمان ، داخلی ، کودکان ، جراحی 
و بیهوشی به تمام بیمارستانهای شهرستانهای استان اعزام 

می شوند.
وی اظهار کرد: بنا بر امکانات و  قطب بندی در تعدادی 
نورولوژی،  پزشکی،  چشم  متخصصان  شهرستانها،  از 

رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، آسیب شناسی، روانپزشکی 
و ... نیز به این شهرستان ها اعزام می شوند.

دبیر جامعه روحانیت مبارز:

 جامعه روحانیت مبارز 
در شهرستان های استان تهران 

فعال می شود

دبیر جامعه روحانیت مبارز گفت: جامعه روحانیت 
مبارز در شهرستان های استان تهران فعال خواهد 

شد.

حجت االسالم مصطفی پورمحمدی در دیدار با حجج اسالم 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس  محمودی،  محسن  سید 
اسالمی استان تهران، محمد نوروزی، امام جمعه اسالمشهر و 
سید صالح یاسینی امام جمعه خاورشهر بر لزوم فعال شدن جامعه 

روحانیت مبارز در شهرستانهای استان تهران تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم ارتباط روحانیت در کل کشور و فعالیت در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افزود: رسالت روحانیت 

در برهه کنونی بسیار خطیر است.
دبیر جامعه روحانیت مبارز این مجموعه را فراحزبی و فراجناحی 
توصیف کرد و گفت: جمعیت روحانیت مبارز همواره در خدمت 

اسالم، انقالب و مردم بوده و خواهد بود.

نما ر و د
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رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

طرح های آبخیزداری در 6 هزار 
نقطه از کشور اجرایی شد

آقایی گفت: سال گذشته طرح هایی آبخیزداری در 
6 هزار نقطه در سراسر کشور با اعتبار ۷۰۰ هزار 

میلیارد تومان اجرا شد.

»خلیل آقایی« در مراسم افتتاح طرح های آبخیزداری در خراسان 
جنوبی و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این پروژه ها در یک 
هزار و ۳۳ حوزه در ۳۸۰ شهرستان و در بیش از ۱۰ هزار نقطه 

اجرایی اجرا می شود.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعالم کرد: 
سال گذشته نیز طرح هایی آبخیزداری در ۶ هزار نقطه در سراسر 
کشور با اعتبار 7۰۰ هزار میلیارد تومان اجرا شد. وی با بیان اینکه 
در دیداری که با استاندار خراسان جنوبی داشتیم برای اختصاص 
۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری قول 
مساعدت دادیم، گفت: امروز ثمره های این دیدار را می بینید که 

در مرحله اول ۲۶ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

ضمن  جنوبی  خراسان  به  سفر  در  حجتی 
را  قراردادی  کشاورزی  باید  اینکه  بر  تاکید 
این  در  گفت:  داد،  ترویج  جنوبی  خراسان  در 
خصوص دولت سرمایه گذاران و کارآفرینان 

را حمایت می کند.

»محمود حجتی« دیروز )۱۵مهر( در بازدید از مجتمع 
اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  و  خوسف  های  گلخانه 
آبخیزداری در  اجرای طرح های  داشت: سال گذشته 
خراسان جنوبی اجرا شد که کمک خوبی به جلوگیری 
از سیالب، تغذیه سفره های زیر زمینی و قنوات داشته 
است، تا کشاورزان با اتکا به این آب تولید خود را پایدار 

کنند.
وزیر جهاد کشاورزی کشور افزود: در دهه فجر شاهد 
بود  خواهیم  آبخیزداری  سازه   ۱۰۰ از  برداری  بهره 

چراکه عملیات اجرایی آن امروز آغاز شده است.
حجتی با بیان اینکه در خصوص بهره برداری زرشک، 

با  جنوبی  خراسان  در  انار  و  پسته  زعفران،  عناب، 
در  ولی  گفت:  هستیم،  مواجه  تولید  خوب  وضعیت 
خصوص فرآوری این محصوالت با مشکالتی مواجه 
هستیم، همچنین در خصوص حمایت از زعفران کاران 
و  باشد  قراردادی  کشاورزی  حوزه  در  مهم  این  باید 

کشاورزان کشت زعفران باید در خصوص تاجر و صادر 
کننده در این قراردادها حمایت شوند.

وی بیان کرد: در شهرستان های قاین و فردوس شاهد 
این هستیم که کارآفرینان قراردادی با زعفران کاران 
بسته آمد و مشکالت آنها تا حدودی مرتفع شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

لزوم رونق کشاورزی قراردادی در خراسان جنوبی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

 بیش از ۷۰ متخصص جدید به بیمارستان های 
استان کرمانشاه افزوده می شود
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حضرت محمد )ص(: از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وي به دعا حق خویش 
را از خدا میخواهد و خدا حق رااز حق دار دریغ نمیدارد.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

با حضور سردار ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور و رئیس ستاد اربعین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی در محل وزارت کشور برگزار شد.

جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی
گزارش تصویری: رئوف شهبازی
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