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خبرگزاری
امام خمینی )ره(:

یکی از کرامتهایی که اهل بهشت 
دارند آن، برادری و دوستی و َمحبّت 
است و این باید از این جا تهیه بشود.

خصوصی سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹
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آیت اهلل رمضانی با اشاره به حمایت های مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( از توسعه و تقویت مساجد 
بستر  فراهم کردن  از کشور، گفت:  در خارج 
از  کشور  خارج  در  مساجد  تجهیز  و  ساخت 

رویکردهای این مجمع است.

آیت اهلل »رضا رمضانی« با اشاره به رویکرد مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( در تقویت مساجد خارج کشور، اظهار کرد: 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( به لحاظ مالی امکان حمایت 
از مساجد خارج از کشور را ندارد، اما این برنامه از گذشته 
تاکنون جزو برنامه های مجمع جهانی اهل بیت)ع( بوده 
است که خیرین را به بانیان و کسانی که موسس مساجد 

هستند، متصل کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( با اشاره به جایگاه 
اثرگذار مساجد به عنوان خانه های خدا در جهان، افزود: 
مساجد مکان های امن و همراه با آرامشی هستند که می 
توانند زمینه یادگیری آموزه های اسالم، مباحث عبادی، 
آشنایی با احکام دینی و تربیت فرزندان را فراهم کنند، به 

همین جهت ضرورت دارد تا جای ممکن، حمایت های 
الزم را از مساجد و خیران داشته باشیم.

آیت اهلل رمضانی بر لزوم حمایت از خیرین مسجد ساز 
نیازمند احداث  برای ساخت مسجد در کشورهایی که 

مسجد هستند، تاکید کرد و گفت: تمام تالش ما در 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( فراهم کردن بستر تقویت 
مساجد به شکل های مختلف اعم از ساخت و ساز، تعمیر 

و تامین بخش های محتوایی و آموزشی است. 

حجت االسالم»سیدعلی موسوی« اجرای طرح ملی فهما را اقدامی موثر در راستای ساماندهی به فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد خواند.

امام جمعه قیدار در دیدار جمعی از مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان خدابنده ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در کانون های مساجد اظهار کرد: اجرای 
طرح فهما اقدامی موثر در جهت ساماندهی به امور مساجد است.

حجت االسالم»سیدعلی موسوی« با تاکید براینکه مساجد از صدر اسالم تاکنون پایگاهی برای تجمع مسلمانان بوده است، گفت: در زمان پیامبر گرامی اسالم)ص( در مساجد عالوه 
بر امور عبادی؛ مشورت در کارهای نظامی و سیاسی انجام می شد، همچنین آموزش مسلمانان و رسیدگی به امور ایشان هم از دیگر اقدامات بود.

وی با یادآوری اینکه مساجد نقش برجسته ای در پیروزی انقالب اسالمی داشتند، تصریح کرد: در آن دوران مردم برای اطالع از آخرین اطالعیه های امام راحل در مسجد دور هم 
جمع می شدند. امام جمعه قیدار به نقش مساجد در دوران هشت سال دفاع مقدس هم اشاره کرد و گفت: در آن دوران ثبت نام از رزمندگان برای حضور در جبهه و تهیه تدارکات 

برای رزمندگان در مساجد انجام می شد.

طرح فهما، اقدامی موثر در ساماندهی فعالیت های مساجد است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید کرد

توسعه و تجهیز مساجد در خارج از کشور رویکرد 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( است

نمایــه

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

عقب ماندگی مساجد ساری در 
اجرای فهما

حجت االسالم علیخانی بابیان اینکه شهرستان های 
بابل، آمل، قائمشهر و گلوگاه در اجرای این طرح 
مرکز  ساری  شهرستان  گفت:  هستند،  پیشتاز 
وضعیت  طرح  این  اجرای  در  مازندران  استان 
این شهر  بیشتر مساجد  ندارد چراکه  مطلوبی 

به صورت سنتی اداره می شوند.

حجت االسالم »محمود علیخانی« در نشست خبری تشریح و 
تبیین طرح ملی فهما به نقش مساجد در دوران پیروزی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: متأسفانه بعد از پایان 
جنگ تحمیلی تقریباً مساجد شاه حضور گسترده و حداکثری 
مردم نبودند و بعضاً مسئولین برای احیای کارکردهای مختلف 
این پایگاه های دینی تدبیری نداشتند و به خاطر این کوتاهی 

ضربه های زیادی از خالی شدن مساجد خوردیم.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
مازندران به فعالیت هزار و 164 کانون فرهنگی هنری در مساجد 
شهری و روستایی استان مازندران اشاره کرد و افزود: مسئولین 
فرهنگی،  واقعی  نقش  احیای  مساجد،  کانون های  تشکیل  با 
آموزشی، هنری و تبلیغی مساجد، تربیت و رشد نیروهای متعهد، 
انقالبی و کارآمد در حوزه فرهنگ و هنر، توسعه فرهنگ اصیل 
اسالمی ایرانی در شهرها و روستاها، ارائه راهکار برای مقابله با 
تهاجم فرهنگی دشمنان را پیگیر هستند که تالش داریم با اجرای 

درست طرح ملی فهما این انتظارات محقق شود.

کانون های فرهنگی هنری مساجد، پایگاه هایی 
در دل مساجد هستند که از سوی ستاد عالی 
هماهنگی کانون های مساجد کشور راه اندازی 
شده اند و به منظور جذب حداکثری تمامی 
گروه های سنی به ویژه نوجوانان و جوانان 
به مساجد یکسری برنامه های اثر گذار در 
زمینه های مختلف از جمله قرآنی، مذهبی، 

فرهنگی، هنری و آموزشی اجرا می کنند.

فلسفه وجودی کانون های فرهنگی هنری مساجد، احیای 
نقش واقعی فرهنگی، هنری، آموزشی و تبلیغی مساجد، 
تربیت نیروی متعهد، انقالبی و کارآمد در حوزه فرهنگ و 
هنر، توسعه فرهنگ اصیل اسالمی در شهرها و روستاهای 
کشور و مقابله با تهاجم فرهنگی است. اخیرا از سوی ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد کشور، رویداد ملی فهما با 
هدف مشارکت در انجام فعالیت ها، به اشتراک گذاشتن یافته 
ها و ارتقا توانایی کانون های فرهنگی هنری مساجد مطرح 

شده است تا از این طریق و با هم افزایی زمینه جذب بیشتر 
کودکان، نوجوانان و جوانان به مساجد فراهم شود. فهما به 
معنای فرهنگ هنر مساجد ایران است که میدان رقابتی 
مومنانه، جریان ساز و اثربخش برای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور است و در این رویداد ملی اعضای به 

شکل منظم و مستمر با ثبت فعالیت های مسجد محور خود 
در سامانه بچه های مسجد امتیاز کسب می کنند و پس از 
ارزیابی، در نظر گرفتن اقتضای جغرافیایی و ظرفیت های 
محلی استان ها، هر ساله یکی از این کانون ها به عنوان 

پایتخت فرهنگ هنر ایران معرفی می شود.

تالش کانون امام علی)ع ( جیرفت برای کسب رتبه برتر فهما
 تئاتر »مرثیه غیرت«

 ویژه فاطمیه اول در مسجد 
رضایی اجرا می شود

»مرثیه  تئاتر  اجرای  از  نیک بین  حجت  االسالم 
غیرت« از ۱۳ تا ۱۹ دی ماه همزمان با ایام فاطمیه اول، 
در مسجد رضایی خبر داد و گفت: گسترش فرهنگ 
عفاف و حجاب و والیت مداری و تبیین نقش بانوان 
در شکل گیری و تداوم نهضت های انقالبی محور این 

تئائر مسجدی است.

حجت  االسالم والمسلمین »محمد نیک بین« با بیان اینکه 
تئاترهای مردمی هستند، اظهار کرد: نقش  مساجد خاستگاه 
این گونه از نمایش و سرود در تهییج روحیه انقالبی در دوران 
مبارزه مردم ایران علیه نظام طاغوت، بسیار برجسته بود هرچند با 
گسترش سبک های جدید هنری، این گونه از هنرهای مردمی 
به حاشیه رفته است. امام جماعت مسجد رضایی با اشاره به برنامه 
های این مسجد در ایام فاطمیه، یادآور شد: برگزاری سخنرانی 
های مذهبی، مداحی و مسابقه کتابخوانی از جمله برنامه های 

این مسجد به مناست شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( است.
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امیر سرلشکر موسوی گفت: امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران به ویژه نیروی زمینی ارتش نمایشگاه متنوعی از اتکا به توان داخلی است.

امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی«  در حاشیه تمرین تاکتیکی یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع و هوابرد نیروی زمینی ارتش در منطقه دارنگون شیراز گفت: کاربرد 
سالح ها و تجهیزات به کار گرفته شده در این تمرین نشان می دهد که ارتش نمایشگاه متنوعی از اتکا به توان داخلی است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: نیروی 
زمینی ارتش مدتهاست که تربیت نیروهایی با توانمندی گوناگون و یگان های چند منظوره را دنبال می کند که بخشی از این توانمندی در این تمرین به معرض نمایش درآمد. وی با 
اشاره به اینکه نیروهای جوان، آینده ارتش را تشکیل خواهند داد افزود: امروز کارکنان ارتش در نیروی زمینی انواع و اقسام مهارتها را فرا می گیرند و یگان های نیروی زمینی این توانمندی 
را پیدا کرده اند که بتوانند ماموریت های چند یگان را همزمان با هم انجام دهند. حاصل این عملکرد در عرصه رزم این است که تهدید هر چقدر هم تغییر کند، این نفرات و یگان ها می 
توانند متناسب با تهدید اقدام متقابل را انجام دهند و از رزم، موفق بیرون بیایند .امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه نظامی ها هیچ وقت به وضعیت موجود خود قانع نمی شوند گفت: 

ما در ارتش هیچ یک از امکاناتی را که در اختیارمان قرار دارد، دور نمی ریزیم بلکه از آن استفاده بهینه می کنیم.
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ارتش نمایشگاه متنوعی از اتکا به توان داخلی است

پنجــره

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

سهام عدالت قابل خرید و فروش 
نیست

با  ای  اطالعیه  انتشار  با  سازی  سازمان خصوصی 
تاکید بر این که سهام عدالت در حال حاضر قابل 
خرید و فروش، انتقال و واگذاری نیست، اعالم کرد: 
سهام عدالت متوفیان، در دفاتر پیشخوان بر اساس 
گواهی حصر وراثت،صرفا به وراث قانونی آنها قابل 
تقسیم و انتقال است. این در حالی است که الیحه 
ساماندهی سهام عدالت نیز در انتظار طرح و تصویب 

در صحن علنی مجلس شورای اسالمی است.

همچنین بر اساس تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست 
نهایی  اساسی، کلیه مشمولین  قانون  های کلی اصل )44( 
سهام عدالت می توانند جهت اطالع از وضعیت سهامداری 
)ارزش اولیه سهام تخصیص یافته(،  میزان سود تخصیص 
یافته، دریافت صورتحساب، ثبت شماره شبای بانکی )جهت 
 دریافت سود(، به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی

 www.samanese.ir مراجعه نمایند.
در حال حاضر، برگه های عضویت سهامداری مالک بهره 
مندی مشمولین طرح توزیع سهام عدالت ناست چرا که امکان 
دارد در فرآیند تکمیل، ثبت نام نهایی دارندگان این برگه ها 
انجام نشده باشد. برگه های سهام عدالت در حکم ورقه سهام 
نمی باشند، بلکه در حین ثبت نام به عنوان رسید به مشمولین 
سهام عدالت داده شده است. فعال برگه ای تحت عنوان برگ 
سهامداری به مشمولین نهایی تهیه و ارائه داده نشده است. این 

برگه ها قابل خرید و فروش و انتقال به غیر  نمی باشند.
بر این اساس کلیه افراد می بایستی برای اطالع از وضعیت 

سهامداری خود صرفا به سامانه یاد شده مراجعه نمایند.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 
۱۲ دی ماه در حاشیه سفر به استان البرز، به 
همراه اسماعیلی رئیس حوزه ریاست، علی 
باقری کنی معاون امور بین الملل و حقوق 
بشر قوه قضاییه و جهانگیر، رئیس سازمان 
زندان ها در برنامه ای از پیش اعالم نشده از 

ندامتگاه مرکزی کرج دیدن کردند.

با ورود آیت اهلل رئیسی به ندامتگاه مرکزی کرج، وی و 
همراهان با حضور در اندرزگاه های این ندامتگاه به گفت وگو 
با زندانیان پرداخته و در جریان مسائل مرتبط با آن ها قرار 
گرفتند. یکی از مهم ترین نکاتی که در این بازدید توجه 
رئیس دستگاه قضا را به خود جلب کرد، اعتراض محکومین 
سال های قبل به در نظر گرفتن احکام اشد برای جرم های 
ارتکابی بود. با اعالم این ادعا از سوی محکومین حاضر در 
اندرزگاه ها، آیت اهلل رئیسی به مسئولین زندان دستور داد 
پرونده محکومین مدعی به محل آورده شود تا در حضور 
رئیس قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و دبیر ستاد 
حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش آیت اهلل 

رئیسی در چند مورد تذکراتی به مسوولین زیربط داد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه 

این روند و با مطالعه پرونده محکومین، آیت اهلل رئیسی در 
مورد برخی موارد دستور مساعد در مورد محکومین صادر 
کرد. آیت اهلل رئیسی در ادامه بازدید از پیش اعالم نشده 
خود از ندامتگاه مرکزی کرج با تعدادی از محکومین مواجه 
شد که آن ها نیز از بالتکلیف بودن خود گالیه مند بودند. 
آیت اهلل رئیسی با بررسی پرونده محکومین مورد اشاره 
به مواردی برخورد که در رویه جدید قوه قضاییه در دوره 
تحول می توان مطابق با بخشنامه و دستورالعمل های 
جدید تمهیداتی را برای برخی از آنها در نظر گرفت. بنابراین 

ندامتگاه  از  قضاییه  قوه  رئیس  بازدید  ادامه  در  گزارش، 
مرکزی کرج تعدادی از محکومان با بیان اینکه مدت بسیار 
کمی از دوران محکومیت آنها باقی مانده است، درخواست 
تخفیف و عفو داشتند که آیت اهلل رئیسی دستور داد با 
بررسی کارشناسی صورت گرفته و در نظر گرفتن شرایط 
قانونی و به مناسبت والدت با سعادت حضرت زینب)س( 
زمینه اعطای مرخصی به تعدادی از زندانیان با شرایط 
خاص  که  مدت  بسیار کمی از دوران محکومیتشان باقی 

مانده، به سرعت فراهم شود.

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از ندامتگاه کرج

مجلس  حقوقی،  امور  معاونت  سرپرست 
واگذاری  از  صمت،  وزارت  استان های  و 
خودروسازان به بخش خصوصی تا پایان سال 

۹۹ خبر داد.

بخش  به  خودروسازان  واگذاری  از  الهی  فتح  افشار 
خصوصی تا پایان سال ۹۹ خبرداد و افزود: واگذاری این 
شرکت ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام 

شود.
واگذاری  اول  مرحله  گفت:  مراحل  این  تشریح  در  وی 
اموال غیرتولیدی آن ها است که االن شروع شده و بخشی 
از آن ها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در 

حال انجام است.
استان های  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاونت  سرپرست 
وزارت صنعت با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط 
به شرکت های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، 
گفت: واگذاری این شرکت ها ممکن است در قالب سهام 
شرکت های  از  بخشی  در  که  باشد  کامل  مالکیت  یا 

اولویت دار این کار شروع شده است.
نیز واگذاری شرکت های  ادامه داد: در نهایت  الهی  فتح 
اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال 
1۳۹۹ باید انجام شود و تا آن موقع همه این سه مرحله 

باید انجام شده باشد.

مدیره  هیئت  اعضای  با  که  جلسه ای  در  افزود:  وی 
این  روی  داشتیم  مرتبط  دستگاه های  و  شرکت ها 
موظف  شرکت ها  این  که  است  شده  تاکید  موضوع 
هستند تا بر اساس این برنامه کار را با رعایت الزامات 

قانونی جلو ببرند.

خصوصی سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹

واکنش کدخدایی به اظهارات 
پمپئو در مورد انتخابات مجلس

» عباسعلی کدخدایی « ، سخنگوی شورای نگهبان 
آمریکا در مورد  ادعای وزیرخارجه  در واکنش به 

انتخابات مجلس در توئیتی نوشت: 

پمپئو گفته، چون صالحیت 
هزار نفر در ایران تائید نشده، 
پس در انتخابات دستکاری 
صورت گرفته است؟! ایشان 
باید پاسخ دهد در انتخابات 
آمریکا چند نفر در دیکتاتوری 
حزبی رد صالحیت می شوند؟ 
آنجا  مستقلی  فرد  کدام  و 

بدون نظر احزاب ثبت نام کرده و یا به ازای هر کرسی مجلس 
چند نفر داوطلب حضور دارد؟
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حجت االسالم شاه جعفری با اعالم برگزاری سوگواره های فاطمی در مدارس علمیه استان تهران، اعالم کرد: نمایشگاه کتاب »مصحف فاطمی« از هفتم تا 
هفدهم دی ماه با ۳۵ تا ۵۰ درصد تخفیف در مدرسه علمیه حضرت آیت اهلل مجتهدی تهرانی برپا است.

حجت االسالم والمسلمین »غالمرضا شاه جعفری« با بیان اینکه مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران ویژه برنامه گسترده ای برای ایام فاطمیه تدارک دیده است، اظهار کرد: هر یک از 
مدارس علمیه این استان نیز به صورت خودجوش ویژه برنامه هایی به منظور آشنایی بیشتر طالب با معارف حضرت فاطمه زهرا )س( اجرا می کنند.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران اضافه کرد: برپایی نمایشگاه کتاب »مصحف فاطمی« که شامل کتب روایی، تاریخی و تخصصی در حوزه اندیشه و سبک زندگی حضرت صدیقه 
طاهره )س( است، مهمترین برنامه این مرکز در ایام فاطمیه خواهد بود. وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب »مصحف فاطمی« از هفتم تا هفدهم دی ماه با ۳5 تا 50 درصد تخفیف در مدرسه 

علمیه حضرت آیت اهلل مجتهدی تهرانی برپا است که عالقه مندان می توانند در این روزها از ساعت 12 و ۳0 تا 8 شب از این نمایشگاه بازدید کنند. 
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برپایی نمایشگاه »مصحف فاطمی« در حوزه آیت اهلل مجتهدی تهرانی

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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بانوان  تبلیغات اسالمی گفت:  رئیس سازمان 
امر  در  عظیم  ظرفیتی  دارای  حوزوی  مبلغه 
تبلیغ هستند، ما خود را موظف می دانیم که از 

بانوان مبلغه حمایت و پشتیبانی کنیم.

همایش  در  قمی«  »محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
با موضوع »زن مسلمان  تهران  استان  فاطمی  مبلغات 
محور تحوالت اجتماعی« که در تاالر شیخ صدوق آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد، گفت: 
برای دین اسالم باید درد و مشکالت آن جامعه ای را 
که قرار است در آن تبلیغ شود، شناخت و درک کرد و به 
درمان و مداوا پرداخت، پیامبر اکرم)ص( چنین می کردند 
به گونه ای که گاهی برای شنیدن درددل یک پیرزن روی 

خاک می نشستند.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی افزود: در بسیاری از مواقع 
شیوه و سبک زندگی و مسائل مهارتی ما به ضعف یا قوت 
معرفت ما بستگی دارد، شیوه تربیت فرزند، تعامل با همسر 
و سایر موارد و امورات زندگی همه به مساله معرفت انسان 

ارتباط دارد. حجت االسالم والمسلمین قمی با بیان اینکه 
حضرت زهرا)س( حجت الهی بر سایر ائمه معصومین)ع( 
بودند، اظهار کرد: مادر در تربیت فرزندان نقش محوری 
دارد. رئیس سازمان تبلیغات اسالمی افزود: امروز جامعه ما 

به استقامت و صبری بیش از گذشته نیاز دارد بر همین 
اساس بانوان مبلغ همگان را به صبر و شکیبایی دعوت 
کنند به ویژه اگر بانوان ما صبر پیشه کنند بر آقایان اثر 

زیادی خواهد داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

خود را موظف به حمایت از بانوان مبلغ می دانیم
 کارگاه آموزشی 

»بصیرت فاطمی« برگزار می شود

مرکز فن رثا و خطابه وابسته به مؤسسه خانه 
خورشید در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا)س(، 
عنوان  با  مبلغان  و  ویژه طالب  روزه  یک  کارگاه 

»بصیرت فاطمی« را برگزار می کند.

و  تبلیغ  خصوص  در  مباحثی  فاطمی  بصیرت  کارگاه  در 
سوژه های خطابه، مروری بر اشعار و ادبیات فارسی و ادبیات 
عرب، محورهای مربوط به مقتل و شرح مصائب زندگی و 
شخصیت حضرت صدیقه طاهره)س( به همراه پاسخگویی 
به برخی از شبهات و سواالتی که در ذهن مخاطبان به ویژه 

نسل جوان شکل گرفته است، انجام می شود.
این کارگاه در جهت ارتقای سطح خطابه و مواعظ، ارتباط و 
انس بهتر با مردم، ارتقای سطح جلسات و منابر و افزایش 
حریم  رعایت  و  وحدت  ایجاد  راستای  در  منابع  در  دقت 
مباحث و مصادیق شبهه افکنانه مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد. در حاشیه این کارگاه که با عنوان بصیرت فاطمی 
ویژه طالب و مبلغان برگزار می شود، نمایشگاه آثار و کتب 
مناسب این ایام و توزیع جزوات و لوح های فشرده فرهنگی 
نیز تدارک دیده شده گرفته است. این کارگاه آموزشی در 
مدرسه علمیه فیضیه فردا )پنج شبنه،12 دی ماه( از ساعت 

۹:۳0 تا 12 برگزار می شود.
مرکز فن و رثا و خطابه در سال، 4 کارگاه آموزشی در ایام 
محرم، ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه و ایام دهه والیت 
برگزار می کند و برگزاری کالس های فن رثا برای 4 گروه 
طالب، کودکان و نوجوانان، بزرگساالن و بانوان از دیگر 

برنامه های این مؤسسه است.

روحانیون  گفت:  نوروزنژاد  حجت االسالم 
و  راحل)ره(  امام  با  میثاق  جهت  قم  ساکن 
ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  با  بیعت  تجدید 
یوم اهلل ۱۹ دی می توانند،  مناسبت  به  العالی( 
و  مراجعه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  پرتال  به 

ثبت نام کنند.

با  نوروزنژاد«  »حمید  والمسلمین  االسالم  حجت 
گرامیداشت دهه بصیرت اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن 
سالروز قیام 1۹ دی مردم شریف قم، دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم به حول و قوه الهی همچون سنوات 

گذشته نسبت به ثبت نام و اعزام طالب اقدام می کند.
مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی افزود: در راستای 
تکریم طالب، برای نخستین بار ثبت نام از طالب در سال 
گذشته بمنظور میثاق با امام راحل)ره( و تجدید بیعت با 
مقام معظم رهبری به صورت اینترنتی صورت پذیرفت که 

بیش از 6 هزار نفر ثبت نام کردند.
وی تصریح کرد امسال نیز برای دومین سال پیاپی ثبت 

و طالب عالقمند  بود  اینترنتی خواهد  به صورت  نام 
فرصت دارند برای ثبت نام از روز چهارشنبه 11 دی ماه 
۹8 تا شنبه 14 دی ماه ۹8 به پرتال دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم به نشانی WWW.DTE.IR مراجعه 

و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی با اشاره به اشتیاق طالب برای حضور در کاروان 
میثاق با والیت گفت: به دلیل محدودیت در سهمیه و 
عدم امکان اعزام همه ثبت نام کنندگان، انتخاب همچون 
سال گذشته به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد و به 

منتخبین بصورت پیامکی اطالع رسانی خواهد شد.

 ثبت نام اینترنتی روحانیون
 برای دیدار با رهبر معظم انقالب در ۱۹ دی

بررسی رویکردی تبیینی به فلسفه 
نظریه های ارتباطات

فلسفه  به  تبیینی  »رویکردی  علمی  نشست 
نظریه های ارتباطات«، پنجشنبه، ۱۲ دی با سخنرانی 

»غالمرضا آذری« برگزار می شود.

اندیشه  سالن  در   12:۳0 تا   11:۳0 ساعت  نشست  این 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
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همراهی و همدلی مرحوم محقق 
داماد با اندیشه و فکر امام راحل

از  تجلیل  ضمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
شخصیت انقالبی مرحوم محقق داماد، گفت: ایشان 
تا اواخر عمر شریف خود، همراهی و همدلی خود 
را با بن مایه های اولیه انقالب اسالمی اعالم کردند.

دکتر »سید عباس صالحی« در همایش آموزگار فقاهت ویژه 
نکوداشت مقام علمی مرحوم آیت اهلل »سید محمد محقق 
عالمه  پژوهشکده  های  همایش  سالن  در  که  داماد)ره(« 
طباطبایی)ره( قم برگزار شد، با بیان این که قم در دهه های اخیر 
منشأ نشر و گسترش معارف دین بوده است، گفت: قم تقسیم 
به دو دوره علمی بزرگ در عرصه دین می  شود. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با اشاره به این که صدها و هزاران شخصیت 
برجسته از قم در قبل از صد سال گذشته برخاسته اند، گفت: اما 
دوره جدید صد ساله یکی از نمادهای قم جدید، مرحوم آیت اهلل 
العظمی محقق داماد هستند و اگر بخواهیم چند شخصیت طراز 
را برای این دوره معرفی کنیم یکی از آنها قطعا ایشان خواهد بود. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرحوم آیت اهلل حائری یزدی به عنوان 
مؤسس حوزه علمیه قم، دیدگاه و دانشی را پراکنده کرد که امروز 
شاهد رویش های آن هستیم و مرحوم داماد از جهات مختلف 
امتداددهنده کار ایشان است و در سال های آخر حیات مرحوم 

حائری یزدی، داماد ایشان می  شود.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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حجت االسالم مرتضوی لنگرودی با بیان اینکه افزایش منابع مالی مساجد با محوریت مهدویت برکات فراوانی برای جامعه دارد، گفت: هزینه برای ترویج 
فرهنگ اربعین و مهدویت، آثار شگرفی در کاهش آسیب های اجتماعی و رونق سبک زندگی دینی در جامعه دارد.

حجت االسالم والمسلمین »سید صدرالدین مرتضوی لنگرودی« با بیان اینکه انقالب اسالمی توجه به فرهنگ انتظار و گفتمان مهدویت را جهانی کرده است، اظهار کرد: این انقالب 
نقطه عطف توجه دل ها به حضرت ولیعصر)عج( شد . تولیت حوزه علمیه فتحیه اضافه کرد: با ظهور حضرت صاحب االمر )عج( بساط تبعیض برچیده و عدالت به عنوان هدف بعثت 
انبیای الهی جهانی می شود. وی ادامه داد: دشمن با درک اهمیت بی بدیل اعتقاد جهانیان به موضوع موعود آخرالزمان)عج(، مدام با خلق فرقه های ضاله و منجیان باطل، به دنبال 
منحرف کردن اذهان از سرنوشت محتوم بشریت، یعنی پیروزی مستضعفان بر مستکبران است. مرتضوی لنگرودی در ادامه با اشاره به نقش بی نظیر مساجد در اشاعه آموزه های 
مهدوی و معرفت بیشتر مردم به حضرت بقیه اهلل االعظم )عج(، گفت: متاسفانه، حمایت های مادی و معنوی الزم در این زمینه از مساجد صورت نمی گیرد درحالی که افزایش منابع 

مالی مساجد با محوریت مهدویت و سایر حوزه های معرفتی، دستاوردهای فراوانی برای جامعه در پی دارد.

افزایش منابع مالی مساجد با محور مهدویت، آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

آموزگار  همایش  سیاستگذاری  شورای  عضو 
جوان  نسل  آشنایی  لزوم  به  اشاره  با  فقاهت 
حوزه و دانشگاه با اندیشه و افکار بزرگان دین 
گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش نکوداشت 

مرحوم محقق داماد همین مسأله است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« در 
حاشیه همایش »الگوی فقاهت« که در پژوهشکده عالمه 
طباطبایی)ره( قم برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری 
این همایش اظهار داشت: به خاطر داریم وقتي کنگره آیت 
اهلل العظمی مظاهری را برگزار می کردیم و خدمت علما 
می رسیدیم، غالب علما  فرمودند ما از شاگردان مرحوم 
محقق داماد هستیم و از همان زمان به فکر برگزاری این 

همایش افتادیم.
رییس ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد 
آموزگار  همایش  سیاستگذاری  شورای  عضو  و  کشور 
فقاهت افزود: از همان نزدیک به دو سال پیش به این 
سمت حرکت کردیم که چنین همایشی را برگزار کنیم؛ 
چون ایشان به عنوان کسی که هم داماد مؤسس حوزه 
علمیه قم است و هم از ستاره های پرفروغ حوزه های 
علمیه و استاد غالب مراجع تقلید فعلی محسوب می شود، 

از جایگاه بزرگی در حوزه فقه و فقاهت برخوردار است.
مدیرعامل خبرگزاری شبستان با اشاره به روایتی از پیامبر 
گرامی اسالم)ص( عنوان کرد: ایشان می فرمایند: »من 
اکرم عالما فقد اکرمی و من اکرمنی فقد اکرم اهلل« یعنی 
هرکس عالمی را تکریم کند من پیامبر را اکرام کرده و 
هرکس مرا اکرام کند خدا را اکرام کرده است؛ بنابراین، 

این وظیفه برای همه اهل علم و حوزویان است که از 
چنین شخصیت هایی تجلیل به عمل بیاورد.

حجت االسالم والمسلمین ارزانی تصریح کرد: این تجلیل 
ها و تقدیرها کمک می کند که نسل جوان حوزه بداند که 
چه ستاره هایی در این حوزه درس خوانده اند و این امانت 
ارزشمند یعنی حوزه را به این نسل رسانده اند و همچنین 
بدانند اگر درست کار کنند حتی اگر در زمان خودشان تقدیر 

نشوند بعدها کارها و آثار علمی آنها دیده می شود.
وی مرحوم آیت اهلل العظمی محقق داماد را اسوه و الگویی 
هم برای طالب و هم برای دانشگاهیان دانست و گفت: 
این سبک و سیره کمک می کند برای این که طالب 
جوان و اندیشمندان دانشگاه ها و مراکز علمی با فکر و 

سخن این عالمان آشنا شده و در مسیر آنها گام بردارند.

مشاور وزیرافزود: بنده خاطره ای از مرحوم آیت اهلل سید 
اسماعیل هاشمی از خبرگان اصفهان دارم که وقتی خدمت 
ایشان رسیده بودم، ایشان از مرحوم محقق داماد تجلیل 
کرده و گفتند: مرحوم محقق داماد همیشه قائل بود که 
برای طلبه سه چیز نیاز است؛ یکی تقوا، دیگری علم و 

سوم عقل اجتماعی.
وی در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد:  ایشان در ادامه 
می فرمودند: واگر حتی تقوا یا علم یک طلبه کامل نباشد 
ولی عقل اجتماعی داشته باشد می تواند برای مردم کار کند 
و همین مسأله به او کمک می کند؛ به هرحال مرحوم آیت 
اهلل العظمی محقق داماد از شخصیت های برجسته ای 
بودند که باید از ایشان تجلیل صورت می گرفت و انشاءاهلل 
خداوند روح ایشان را با ارواح طاهرینشان محشور بفرماید.

حجت االسالم والمسلمین دکترارزانی مطرح کرد؛

 لزوم آشنایی نسل جوان حوزه و دانشگاه
 با  اندیشه و افکار بزرگان دین

 حوزه توانایی ساخت 
شخصیت هایی همچون مرحوم 

محقق داماد را دارد

العظمی جوادی آملی مدیریت حوزه را به نخبه  آیت اهلل 
شناسی و نخبه پروری وابسته دانست و گفت: حوزه توانایی 

ساخت شخصیت هایی همچون مرحوم محقق داماد را دارد.

آموزگار  همایش  در  آملی«  جوادی  »عبداهلل  العظمی  اهلل  آیت 
فقاهت ویژه نکوداشت مقام علمی مرحوم آیت اهلل »سید محمد 
محقق داماد)ره(« که در سالن همایش های پژوهشکده عالمه 
طباطبایی)ره( قم برگزار شد، با بیان این که محافل دینی فراشان، 
اصول، آموزگاران، راه و هدفی دارد، گفت: فراشان هر حوزه و دانشگاه 
الهی و محافل دینی و علمی فرشتگان هستند. این مرجع تقلید در 
ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در روایت داریم فرشتگان برای 
کسانی که در مسیر دین گام برمی دارد و علم دین می  آموزد 
بال های خود را پهن می  کنند، اما نه هرکسی بلکه سید محمد 
محقق داماد را می  طلبد که عمری را روی بال فرشته بنشیند. وی 
با بیان این که طالب نباید به طمع پول مال و مقام دنیایی درس 
بخوانند، گفت: این چنین کسی نمی تواند روی بال فرشته بنشیند، 
ما به این عالم آمده ایم که اهل ملکوت شویم واال اگر بخواهیم 
اهل ملک باشیم که با مرغان و حیوانات تفاوتی نخواهیم داشت.

با  و  والیت  با  میثاق  و  بصیرت  دهه  مناسبت 
هدف ترویج کتابخوانی، مسابقه ملی کتابخوانی 
با  کشور  سراسر  دانشجویان  ویژه  مجازی 
محوریت کتاب »فتنه تغلب« با همکاری بسیج 
مذاهب  دانشگاه  خواهران  واحد  دانشجویی 
انقالب اسالمی و  معاونت  انتشارات  اسالمی،  
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی 

۲۰ بهمن ماه برگزار می شود.

به صورت سراسری و مجازی  این مسابقه کتابخوانی 
برگزار می شود و دانشجویان سراسر کشور می توانند از ۹ 
دی ماه لغایت 1۹ بهمن نسبت به ثبت نام در این مسابقه 
از طریق سایت book.mazaheb.ac.ir اقدام کنند.

 زمان برگزاری مسابقه 20 بهمن ماه به صورت مجازی 
و آنالین است و به 1۳ برگزیده جوایز ارزنده همچون نفر 
اول، دوم و سوم به ترتیب ۳، 2 و  1 میلیون تومان و به 
10 نفر دیگر کارت هدیه 500 هزار تومانی اهدا می گردد.

مسابقه بزرگ کتابخوانی مجازی با محور کتاب »فتنه تغلب« برگزار می شود

http://shabestan.ir/detail/News/875476
http://shabestan.ir/detail/News/874703
http://shabestan.ir/detail/News/875636
http://shabestan.ir/detail/News/875477
http://shabestan.ir/detail/News/875544
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نظافتی گفت: نباید اجازه داد اعضای بدن افرادی که با مرگ مغزی از دنیا می روند زیر خاک دفن شوند چرا که می تواند ناجی جان ۵۰ بیمار باشد .

حجت االسالم »کمیل نظافتی« در مراسم آغاز رسمی فعالیت موسسه فرهنگی، ورزشی سفیران صلح که در سالن همایش های بوستان ترافیک برگزار شد گفت: در بحث پیوند اعضاء 
باید به ضروریات توجه داشت و اگر من با مرگ مغزی از دنیا بروم نباید گذاشت اعضای بدن من بدون هیچ فایده ای دفن شوند.

این کنشگر حوزه اجتماعی خاطر نشان کرد: باید به این موضوع فکر کرد در حالیکه اعضای بدن فرد مرگ مغزی شده می تواند جان یک تا 50 نفر را نجات دهد، چرا باید بگذاریم از بین 
بروند. وی افزود: من در زمان ازدواج با همسرم قرار گذاشتم تا هفته ای یک شب را برای رسیدگی به وضعیت بیماران اختصاص دهیم و وقتی دیدم کودک 8 ساله ای بخاطر نداشتن کلیه 

در خطر مرگ قرار دارد و من می توانم به اوکلیه اهداء کنم این کار را انجام دادم تا بتوانم برای جامعه مفید باشم.
وی با اشاره به خود گفت: این لباسی که تن من است لباس کارگری است، و من وقتی برای نجات جان حیوانهای آسیب دیده وقت گذاشتم فهمیدم که برخی با نام دین در حال ترویج 

حیوان آزاری هستند.

اعضای بدن افراد مرگ مغزی می تواند جان یک تا ۵۰ بیمار را نجات دهد

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 414. شــنبه 14 دی مــاه 1398

دانشجویان  از  با جمعی  عاملی«   رضا  »سعید 
دانشگاه های مختلف لبنان دیدار و گفتگو کرد.

درصد   ۹5 گفت:   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
تولیدات علمی دانشگاه تهران به عنوان یکی از قدیمی  
از انقالب بوده  ایران مربوط به بعد  ترین دانشگاه های 
برتر  دانشگاه های  از جمله  نیز  دانشگاه شریف  و  است 
ایران است که ۹۷ درصد مقاالت علمی آن مربوط به بعد 

از انقالب بوده است.
انقالب اسالمی،  وی خاطرنشان کرد:  در آغاز پیروزی 
ایران تنها 5۷00 پزشک داشت که بخش قابل توجهی 
از آنها پزشکان هندی و پاکستانی بودند، اما امروزه ایران 

هرسال 5۷00 پزشک وارد شده به بازار کار دارد.
درصد   ۹۷ افزود:   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
داروی جمهوری اسالمی ایران در داخل تولید می شود 

و در این زمینه وابستگی چندانی به خارج وجود ندارد.
وی ادامه داد:  امروز در برخی از شرکت های خصوصی 
تولید موتور هواپیما صورت می گیرد و کارهایی  کشور 
که باعث حیرت همگان است، هیچ قطعه مکانیکی در 
صنعت نیست که جمهوری اسالمی خودش نتواند آن 

را تولید کند.
عاملی تأکید کرد:  هیچ قطعه مکانیکی در صنعت نیست 

که جمهوری اسالمی خودش نتواند آن را تولید کند.
وی افزود: فقط  در ساخت توربین ها، شرکت زنجیره ای 
توانسته رتبه سوم جهان را به دست آورد که در جایگاه 

باالتری از شرکت های بزرگ جهان قرار دارد.

در  داد:   ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
جوانان   ... و  نجوم  فیزیک،  ریاضی،  علمی  المپیادهای 
و دانش  آموزان ایرانی رتبه اول تا دهم جهان را دارا 
هستند و در پایگاه داده های آماری جهانی همچون وب 
آو ساینس رتبه تولید مقاالت علمی  جمهوری اسالمی 

ایران رتبه شانزدهم جهانی است.

این هفته صورت می گیرد؛

 سوال از وزیر نفت
 در صحن علنی مجلس

دستور کار هفتگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ ۱۵ 
دی ماه لغایت سه شنبه ۱7 دی ماه به شرح ذیل است؛

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: 
طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری )ارجاع  از جلسه 

علنی(     
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در 

مورد: الیحه مالیات بر ارزش افزوده )ارجاع  از جلسه علنی(
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: الیحه حمایت 
از محیط بانان و جنگل بانان )اعاده شده از شورای نگهبان1(      
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی در مورد: طرح  
مستثنی  شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام 
بانک های تجاری  غیردولتی )اعاده شده از شورای نگهبان1(     
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح یک فوریتی 
اجرای اصل چهل ونهم)4۹(  قانون نحوه  به  الحاق موادی 
قانون  اساسی  جمهوری  اسالمی  ایران )این طرح با عنوان 
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم )4۹( 
قانون اساسی اعالم وصول شده است( )اعاده شده از شورای 

نگهبان2(
انتصاب  اجتماعی در مورد: طرح نحوه  گزارش کمیسیون 
اشخاص در مشاغل حساس )اعاده شده از شورای نگهبان2(

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در 
مورد: الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  )ارجاع  

از جلسه علنی(

دریافت رمز دوم پویا پیامکی در 
تمامی بانک ها رایگان است

دریافت رمز دوم پویا پیامکی در سامانه هریم 
با فشردن دکمه درخواست رمز یکبار مصرف 
در صفحات پرداخت اینترنتی در تمامی بانک ها 

ایجاد شده و کامال رایگان است.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پولی شدن دریافت رمز دوم 
پویا پیامکی در برخی بانک ها مطرح شده این در حالی است 
که دریافت رمز دوم پویا پیامکی از طریق سامانه هدایت رمز 
یکبار مصرف که تحت عنوان هریم از سوی بانک مرکزی ایجاد 
شده و تمامی بانک ها به آن متصل شده اند، کامال رایگان است و 
مشتریان سیستم بانکی می توانند با فشردن دکمه درخواست رمز 
در صفحات پرداخت اینترنتی، رمز دوم یکبار مصرف خود را به 
صورت پیامکی به صورت رایگان دریافت کرده و در صفحات 

خرید و پرداخت اینترنتی استفاده کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: از بهمن 
ماه سالجاري تخصیص سهمیه سوخت ناوگان 
وانت بار بر اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه 

خواهد بود.

»مهدی گرجی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بهمن 
ماه سالجاری تخصیص سهمیه سوخت ناوگان وانت بار 
بر اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه خواهد بود و بر 
همین اساس به کلیه رانندگان و مالکین وانت بارهای 
بین شهری توصیه می شود هرچه سریعتر به مراکز مجاز 
صدور کارت هوشمند در سطح استان مراجعه و نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه مقرر شده است 
تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارها بر اساس پیمایش 
ثبت شده در اسناد حمل صورت پذیرد لذا کلیه رانندگان و 
مالکین وانت بار برای فعالیت در جاده های برون شهری 
بایستی اسناد حمل وانت بار ) کارت هوشمند راننده، کارت 

هوشمند وانت بار، بارنامه و ....( به همراه داشته باشند.
گرجی با بیان این که براساس قوانین و مقررات موجود 
در بخش حمل ونقل هرگونه فعالیت در زمینه حمل ونقل 
برون شهری کاال منوط به استفاده از اسناد حمل است، 
افزود: نظر به اهمیت ساماندهی و انتظام این بخش از 
ناوگان باری جاده ای و نقش موثر آن در ارتقاء سطح 
ایمنی راههای برون شهری ضمن فراهم نمودن زیر 
ساختهای مربوطه تسهیل شرایط اخذ کارت هوشمند 

راننده و ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر تعداد 841 

دستگاه ناوگان وانت بار در سطح استان کارت هوشمند 
بابت   از  آتی  ماه های  در  اینکه  برای  و  کردند  دریافت 
فعالیت حمل و نقلی و اختصاص سوخت ناوگان خود 
دچار مشکل نگردند زیر ساخت های الزم برای فعالیت 

رانندگان و ناوگان فراهم است.

از بهمن ماه؛

سهمیه سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش تخصیص می یابد

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

 حوزه  های علمیه باید با  اقتضائات روز 
با جامعه تعامل کنند
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قوسی از برگزای اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه ۱۵ و ۱۶ دی ماه در شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: ۱۴۰ مقاله به صورت 
سخنرانی و پوستر پذیرفته شد.

»غالمرضا قوسی« در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه 15 و 16 دی ماه در شهرستان بشرویه برگزار می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه 1۷1 مقاله به این همایش ملی ارسال شده است، گفت:  از این تعداد 140 مقاله به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شده است. 
قوسی با اشاره به اینکه در این همایش کاربرد پنبه در روغن کشی و خوراک دام بررسی خواهد شد، افزود: این همایش با هدف تبادل اطالعات علمی و تخصصی و انتقال یافته های پژوهشی 
کاربردی و نهایتا ارتقای سطح دانش فنی بهره برداران و کشاورزان پنبه کار  برگزار می شود. وی به محورهای این همایش اشاره کرد و ادامه داد:  ژنتیک و به نژادی، به زراعی و مدیریت مزرعه، 
مدیریت مصرف آب، کیفیت آب و شیوه های نوین آبیاری، گیاهپزشکی )مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علف های هرز(، تغذیه و حاصلخیزی خاک، کشاورزی حفاظتی و کشت نشایی، علوم 

و تکنولوژی بذر، تغییر اقلیم و تنش های محیطی،اقتصاد، بازاریابی و تجارت از جمله محورهای همایش ملی پنبه است.

پیش بینی برداشت ۱۷.۵ هزار تن پنبه در خراسان جنوبی

تغییر  طرح  اجرای  به  توجه  با  گفت:  طلعتی 
الگوی کشت و کمبود آب در استان فارس، پسته 
از محصوالتی است که میزان مصرف آب کمی 
را دارد و می تواند ارزش افزوده بسیار مناسبی 

را برای استان به ارمغان آورد.

»محمدحسن طلعتی« در افتتاحیه دومین کارگاه آموزشی 
آبیاری و تغذیه باغات پسته، گفت: هدف از برگزاری این 
دوره افزایش اطالعات باغداران در زمینه مدیریت درست 
تغذیه و آبیاری درختان پسته در طول سال و بررسی و ارائه 
مدل های صحیح ابعاد مختلف حفظ و نگهداری باغات 

پسته است.
رئیس دفتر مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی فارس افزود: با توجه به اجرای طرح 
تغییر الگوی کشت و کمبود آب در استان فارس، پسته 
از محصوالتی است که میزان مصرف آب کمی را دارد 
و می تواند ارزش افزوده بسیار مناسبی را برای استان به 

ارمغان آورد.

در  آموزشی  کارگاه  نیز  این  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
خصوص باغات پسته را در استان برگزار کردیم، اظهار 
کرد: این کارگاه آموزشی به صورت یک روزه و حضور 1۳0 

نفر از باغداران پسته، کارشناسان و مروجان شهرستان های 
سروستان، نی ریز، آباده، مروددشت، ارسنجان، استهبان، 

خرامه، کوار و شیراز از استان فارس برگزار شده است.

مدیریت »کرمانشاه ۲۰۲۰« را به 
روستائیان واگذار کنید

رصد فعالیت های شکل گرفته پیرامون کرمانشاه ۲۰۲۰ در 
این چند ماهه آشکارا نشان می دهد که بخش اداری و دولتی 
با وجود همه تالش ها و برگزاری نشست ها و جلسات، به 
تنهایی توانایی پیشبرد این رویداد بزرگ بین المللی را ندارد.

متاسفانه فعالیت های بخش دولتی و اداری و بعضا وجود نگاه های 
ابزاری پیرامون این رویداد بزرگ، نه تنها جنبه انگیزشی و شور 
بخشی در جامعه نداشته بلکه باعث شده »کرمانشاه2020« کم 
کم از حالت یک فرصت برای توسعه استان خارج شده و به یک 
برند سوخته و رنگ باخته تبدیل شود. امتیاز میزبانی کرمانشاه 
2020 با رایزنی های مدیریت ارشد استان نصیب کرمانشاه شد 
و حاال مدیریت استان در آستانه آغاز این رویداد بین المللی با 
یک تصمیم سرنوشت ساز روبروست. آنچه در آینده رخ خواهد 
داد از دو حالت خارج نیست. یا برنامه کرمانشاه 2020 با همین 
روال کج دار و مریز سابق ادامه می یابد که به شکل طبیعی عمال 
اتفاق چشم گیر و تحول آفرینی در استان رخ نخواهد داد یا اینکه 
با یک تصمیم شجاعانه بخش دولتی تنها به تسهیل گری و رفع 
موانع موجود بسنده کند و مدیریت میدانی و برنامه ریزی این کار 
عمال به نیروهای توانمند روستایی و دانشگاهی، بوم گردی ها و 
بخش خصوصی فعال در این حوزه سپرده شود. در عالم واقعیت 
هم این مجموعه ها بودند که به شکل میدانی بسترهای شتاب 
گرفتن گردشگری روستایی را طی چند سال اخیر فراهم کردند 
و اکنون نیز کامال این لیاقت و قابلیت را دارند که مدیریت میدانی 

این رویداد بین المللی به آن ها سپرده شود .

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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رئیس دفتر مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد

پسته از محصوالت مناسب طرح تغییر الگوی کشت 
در فارس است

۱۲۵ کانون فرهنگی هنری در 
مساجد شهرستان مرند فعال است

کارگاه آموزشی رویداد ملی فهما با حضور کارشناسان 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، در 

محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مرند برگزار شد.

»مهران فرجی« در این نشست با اشاره به اهمیت فعالیت های 
فرهنگی از سوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهار 
داشت: سیاست راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری اقدامی 
بسیار ارزشمند بود که منجر شد پتانسیل های موجود در این 
بخش از دور افتاده ترین روستا تا مرکزی ترین محالت شهری 
شناسایی شده و برای ارائه برنامه های فرهنگی و هنری آن ها 
عرصه و زمینه فراهم شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مرند با بیان این که کار فرهنگی یک اقدام جهادی است و با 
وجود هجمه گسترده دشمن در این زمینه، مسؤولیت اهالی و 
فعاالن مسجدی سخت تر و دوچندان می شود، گفت: شهرستان 
مرند با دارا بودن بیش از 125 کانون فرهنگی هنری، بعد از تبریز 

بیشترین تعداد کانون در سطح استان را داراست.

طبق سنوات گذشته، مراسم بزرگداشت و 
واالمقام  یاد و خاطره شهیدان  گرامیداشت 
علی  مهدی  میرزا  و  فتوحی  مهدی  معظم،  و 

محمدی در شهرستان اردکان برگزار شد.

این مراسم روز جمعه، سیزدهم دی ماه سال جاری همراه 
با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی »دکتر 
حسن عباسی«، کارشناس مطرح مسائل سیاسی و رئیس 
اندیشکده یقین و مداحی »امیر عباسی« در محل مسجد 
حضرت امام سجاد )علیه السالم( شهرک حضرت ولی عصر 

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( اردکان برگزار شد.
الزم به ذکر است که شهید میرزا مهدی علی محمدی 
اردکانی فرزند رمضانعلی در تاریخ 20 دی ماه 1۳65 در 
منطقه شلمچه و در عملیات کربالی 5 بر اثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید و پیکر مطهرش بر دوش مردم 
به خاک  اردکان  گلزار شهدای  در  و  تشییع  قدرشناس 

سپرده شد همچنین شهید مهدی فتوحی اردکانی فرزند 
محمدعلی به عنوان تنها شهید امنیت استان یزد در تاریخ 
11 دی ماه 1۳۹0 در منطقه میبد در درگیری با اشرار و 

قاچاقچیان مورد اصابت تیر قرار گرفت و به فیض شهادت 
نائل آمد و پیکر پاک و مطهرش پس از تشییع باشکوه در 

گلزار شهدای اردکان به خاک سپرده شد.

با سخنرانی رئیس اندیشکده یقین؛

یادواره شهیدان فتوحی و علی محمدی در اردکان برگزار شد
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امام موسی کاظم )ع(: خوشا به حال اصالح کنندگان بین مردم، که 
آنان همان مقّربان روز قیامت اند.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

جلسه تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی تشکیل جلسه داد.
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