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امام خمینی )ره(:
دمکراسی غربی اش فاسد است، 
شرقی اش هم فاسد است؛ »دمکراسی 
اسالمی« صحیح است.

خبرگزاری

صفحه 7

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

کانون های فرهنگی و هنری، جوان گرایی در 
مساجد را تقویت کنند
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حجت االسالم دکتر ارزانی با بیان اینکه می توان 
و باید از ظرفیت کانون های مساجد در اجرای 
گفت:  کرد،  استفاده  میشه«  کتاب  »با  پویش 
هر ایرانی یک کتاب به یاد سردار شهید قاسم 

سلیمانی به مناطق روستایی ارسال کند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« در 
نشست هم اندیشی دستگاه های مختلف در اجرای پویش 
»با کتاب میشه« که امروز )سه شنبه، 17 دی( در محل 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد برگزار شد بر لزوم کار 
جهادی تر برای اجرای پویش با کتاب میشه تاکید کرد و 
گفت: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری سال 
گذشته 250 هزار جلد کتاب به سراسر کشور ارسال کرد که 

100 هزار جلد آن مربوط به مناطق روستایی بود.
رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور افزود: باید از ظرفیت مردم برای گسترش این پویش 
استفاده کرد که در این زمینه می توان از مدل های خوبی 

که در ایران و جهان وجود دارد، استفاده کرد.
وی اضافه کرد: گاهی تصمیمی برای مردم می گیریم و 
فکر می کنیم برای آنان خوب است در حالی که همیشه 
چنین نیست، برای نمونه برای اجرای طرح پویش با کتاب 
میشه که شامل ارسال کتاب به مناطق روستایی است، 
بهتر است زنجیره کار را برعکس کنیم، برای نمونه می 
توان ارسال کتاب به مناطق روستایی را جزء اولویت ها قرار 

داد و در این زمینه از امکانات سامانه »بچه های مسجد« 
استفاده کرد.

ارزانی با اشاره به فعالیت 13 هزار کانون فرهنگی هنری 
در مناطق روستایی، گفت: سامانه بچه های مسجد به 
تفکیک فعالیت هر کانون در مناطق روستایی و شهری 
را نشان می دهد که در اجرای پویش »با کتاب میشه« می 
توان از ظرفیت این سامانه استفاده حداکثری کرد البته این 

یک پیشنهاد است.
وی تاکید کرد: می توان با ارایه کتاب هایی در حوزه کمک 
درسی و کمک آموزشی میزان مطالعه افراد نسبت به سایر 

کتاب ها را افزایش داد، به این معنا که می توان هر فردی 
را که مثال خود را برای کنکور آماده می کند، با ارایه کتاب 
های آموزشی جذب کرد و پس از آن کتاب های دیگر را 

در اختیار وی قرار داد.
رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
با تاکید بر محوریت مسجد در فعالیت های ستاد کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور، گفت: فعالیت ما عمدتا 
در مسجد است؛ بنابراین در اجرای پویش با کتاب میشه 
می توانیم هر فعالیتی را که در قالب و بستر مسجد قابل 

اجرا است، انجام دهیم.

حجت  االسالم مصباحی مقدم با بیان اینکه تقویت جایگاه مساجد رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تاکید کرد: مساجد و هیات های مذهبی 
به واسطه تبیین فرهنگ جهاد و ایثار در آموزه های دینی و نقش آنها در تقویت نظام اسالمی، جریان مقاومت را جهانی کرده اند.

حجت  االسالم والمسلمین »غالمرضا مصباحی مقدم« با اشاره به نقش مهم و حساس مساجد در دوره دفاع مقدس و عقب راندن دشمن از مرزهای کشورمان، اظهار کرد: اینکه مقام معظم 
رهبری، مساجد را هسته مقاومت و پایگاه ترویج روحیه ایثار و شهادت معرفی کرده اند به دلیل اشراف کامل به اهمیت بی نظیر این خانه های خدا در جنگ تحمیلی است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیوند هر اندیشه و آموزه ای با مسجد، ماندگاری آن را تضمین می کند و موجب رونق آن اندیشه و آموزه می شود، گفت: مساجد و 
هیات های مذهبی به واسطه تبیین جایگاه جهاد و ایثار در آموزه های دینی و نقش آنها در تقویت نظام اسالمی، جریان مقاومت را جهانی کردند. وی ادامه داد: مساجد در گام دوم انقالب 
عالوه بر تقویت نقش خود در مقابله با تهدیدات سخت و نظامی دشمن، باید در به عقب راندن دشمنان در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نیز پیشتاز باشند که البته باوجود تمام مشکالتی که 

مساجد با آن دست به گریبان هستند، در این عرصه نیز بسیار موفق عمل کرده اند.

مساجد جریان مقاومت را جهانی کردند

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تاکید کرد

 استفاده از سامانه بچه های مسجد 
در اجرای پویش »با کتاب میشه«

نمایــه

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

مشارکت گسترده کانون های 
مساجد در اهدای کتاب به 

روستاها

حیدری با اشاره به مشارکت گسترده کانون های مساجد 
در اهدای کتاب به روستاها، گفت: کانون های فرهنگی 
هنری از مهمترین نهادها برای گسترش مشارکت مردم 

در پویش اهدای کتاب به روستاها هستند.

»ابراهیم حیدری« در نشست پویش »اهدای کتاب به روستاها« 
که در محل ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
رونق  برای  ستاد  این  خوب  اقدامات  به  اشاره  با  شد  برگزار 
کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستاهای کشور، 
از ظرفیت های  استفاده  به منظور  کتابخوانی  پویش  گفت: 
مردمی می تواند موجب گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور 
شود که کانون های فرهنگی هنری مساجد در این زمینه بسیار 
موثرند. مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و کتابخوانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: دستگاه های مختلف کشور 
فعالیت های گسترده ای در حوزه کتابخوانی و جمع آوری و 
ارسال کتاب ها به روستاها داشتند که در همین راستا پویش 
مردمی با هدف غنی سازی کتابخانه های روستایی در تهران 
اجرا شده است. وی تاکید کرد: تاکنون استقبال گسترده ای از 
سوی دستگاه ها و نهادهای مردمی شده که نویدبخش برگزاری 

این پویش به صورت ملی است.

مسجد کوفه سیاه پوش عزای 
فاطمیه

تولیت مسجد کوفه و مزارهای وابسته به آن خود 
را برای ایام فاطمیه آماده می کند.

در همین راستا، ستون های صحن »مسلم بن عقیل)ع(« و مسجد 
کوفه با بیرق های سیاه پوشیده شد. مراسم سوگواری شهادت 
کوفه  مسجد  در  گذشته  های  سال  طبق  زهرا)س(  حضرت 
با حضور زائران برگزار می شود. مراسم سوگواری دهه فاطمیه 
ازامروز چهارشنبه )18 دی ماه( از ساعت 6 و 30 دقیقه بعدازظهر 
پس از نماز مغربو عشاء در مصلی »مسلم بن عقیل)ع(« مسجد 
کوفه برگزار می شود. خطیب حسینی »جعفر مروج« در این مراسم 

سخنرانی و پس از آن، »کرار العارضی« مرثیه خوانی می کند.

سوگواره یاس نبوی جهت پاسداشت شهدا با سخنرانی نماینده ولی فقیه در 
مازندران، چهارشنبه ۹ بهمن در آستان مقدس امامزاده آقا سید حسین )ع( 

و یادمان شهدای گمنام پلتکله برگزار می شود.

»احمد عصری«، گفت: سوگواره یاس نبوی و پاسداشت ۴3 تن از شهدای سادات تنکابن و 
عباس آباد و یادواره 15 شهید گمنام شهرستان و گرامیداشت 82 تن از شهدای بخش نشتا 

برگزار می شود.
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( تنکابن اظهار کرد: این برنامه با سخنرانی حجت االسالم »محمدباقر محمدی 
الیینی«، نماینده ولی فقیه در مازندران با حضور مشایخ، مجری صدا و سیما و با نوای مرتضی 

امیرسلیمانی، اجرا می شود.

عصری بیان کرد:این مراسم معنوی ساعت 11 صبح چهارشنبه )۹ بهمن(، در تنکابن، کیلومتر 
هفت جاده نشتارود، آستان مقدس امامزاده سید حسین )علیه السالم( و یادمان شهدای گمنام 

پلتکله، برگزار خواهد شد.

سوگواره یاس نبوی در تنکابن برگزار می شود
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مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و هم رزمان آن ها در دفتر سید عمار حکیم در بغداد با حضور ایرج 
مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران و مقامات عراقی برگزار شد.

پنتاگون، بامداد روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که سردار سپهبد سلیمانی را به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسانده است.
صبح همان روز، خبر شهادت سردار سلیمانی در بیانیه ای از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران هم تایید شد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در خصوص این اقدام جنایتکارانه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: جنایتکاران با انتقام سخت منتقمین خون سردار سلیمانی در زمان و 
مکان مناسب روبرو خواهند شد.
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برگزاری مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دفتر عمار حکیم

پنجــره

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

شمخانی با هیچ یک از رسانه ها 
مصاحبه ای نداشته است

امنیت ملی در اطالعیه ای  دبیرخانه شورای عالی 
اعالم مواضع  اخبار، گزارش ها و  اعالم کرد: کلیه 
مرتبط با شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن 
و همچنین مصاحبه های دبیر شورا صرفا از طریق 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه در اختیار 

رسانه های گروهی قرار می گیرد. 

در ادامه این اطالعیه آمده است: مطالب منتسب به شورای 
عالی، دبیرخانه و مسئوالن آن در صورتی که خارج از مجرای 

مذکور منتشر شده باشد، فاقد اعتبار بوده و پیگرد قانونی دارد. 
مجرمانه،  اقدامی  در  محلی  نشریات  از  یکی  گذشته  روز 
مصاحبه ای انجام نشده را به دبیر شورای عالی منتسب کرد 
که چگونگی و چرایی تولید و انتشار آن در دست بررسی و 

پیگیری قانونی است.

امور خارجه کشورمان در گفت وگویی  وزیر 
اختصاصی، مواضع کشورمان را درباره اقدامات 

تروریستی اخیر آمریکا علیه ایران بیان کرد.

محمدجواد ظریف در گفت وگو با این شبکه تصمیم دونالد 
برای صادر کردن دستور  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ، 
شهادت  به  و  سلیمانی  قاسم  سردار  به  پهپادی  حمله 

رساندن او را، » اقدام تروریستی یک کشور« تلقی کرد.
توافق  از  خروج  برای  ترامپ  تصمیم  که  گفت  ظریف 
سخت گیرانه  سیاست های  گرفتن  پیش  در  و  هسته ای 
و هشدار  برد  بین  از  را  خاورمیانه  در  ثبات  ایران،  علیه 
داد که اگر آمریکا رویه خود را عوض نکند، این وضعیت 

بدتر خواهد شد.
خارجه  امور  وزیر  سی.ان.ان،  از  ایسنا  ترجمه  طبق 
کشورمان اظهار کرد: این یک اقدام خصومت آمیز علیه 
ایران و به مثابه یک حمله نظامی]تسلیحاتی[ علیه ایران 
است، و ما پاسخ خواهیم داد. اما ما به  گونه ای متناسب 
قانونمند  نه غیر متناسب. ما پاسخی  پاسخ خواهیم داد 

بی قانون  ترامپ،  جمهور  رئیس  مانند  ما  داد،  خواهیم 
نیستیم. او با اشاره به تهدیدهای اخیر ترامپ علیه اماکن 
که  داد  نشان  اظهارات  این  که  گفت  ایران،  فرهنگی 

ترامپ»هیچ احترامی برای قوانین بین المللی قائل نیست 
و آماده مرتکب شدن جنایت های جنگی است؛ حمله به 

اماکن فرهنگی، یک جنایت جنگی است.«

ظریف در گفت وگو با سی ان.ان:

به اقدام ترامپ پاسخی قانونمند خواهیم داد

از جنایتکاران  انتقام سخت  برای گرفتن  ایران  در حالی که وعده 
مسبب ترور سردار قاسم سلیمانی، بازارهای مختلف جهانی را تحت 
تاثیر قرار داده، قیمت هر بشکه نفت در بازارها از مرز ۷۰ دالر گذشت.

قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در چهار ماه گذشته از مرز 70 دالر گذشت. فعاالن 
بازار از این نگرانند که حمالت تروریستی آمریکا که به شهادت سردار سلیمانی انجامید 

پاسخ سنگینی از سوی ایران به همراه داشته باشد که در تامین انرژی جهان وقفه ای 
ایجاد کند.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای نخستین بار در چهار ماه اخیر به 70 
دالر و 73 سنت رسید که باالترین قیمت نفت از زمانی است که تاسیسات نفتی عربستان 

در ماه سپتامبر مورد حمله قرار گرفت.
نزدیک یک پنجم کل عرضه نفت جهان از تنگه هرمز صورت می گیرد. هرگونه وقفه 
طوالنی در عرضه نفت می تواند باعث بروز رکود اقتصادی در جهان شده نه تنها بر قیمت 

نفت خام، که بر قیمت فراورده های نفتی همچون بنزین نیز اثرگذار است.

سایه سنگین »انتقام سخت« بر سر بازار نفت
 دیدار بن علوی و حامد کرزای

 با ظریف

تهران  به  که  کرزای  حامد  و  علوی  بن  یوسف 
آمده اند با وزیر خارجه کشورمان دیدار کردند.

مجمع  ویژه  میهمانان  از  کرزای  حامد  و  علوی  بن  یوسف 
گفت وگوی تهران بطور جداگانه با وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و در خصوص مسائل مورد عالقه گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.

 اولین جلسه رسیدگی به پرونده سکه 
ثامن امروز )چهارشنبه ۱۸ دی ماه، در 
شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران به 

ریاست قاضی قاسمی برگزار می شود.

بنابراین گزارش، غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضاییه در نشست خبری 10 دی ماه درباره 
آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفته بود: 

طوالنی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده 
3250 شاکی دارد؛ اجتناب ناپذیر بود. در این پرونده 
1812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و ۴۴1 ریال 
وجوه از مردم جمع آوری شده است و 673 میلیارد 
و 756 میلیون و 78۹ هزار و 132 ریال از اموال این 
فرد شناسایی شده و به شکات مسترد شده است. 
را  از شکات 100 درصد مطالبات خود  نفر   1613
گرفته و دیگر شکات نیز 30 درصد مطالبات خود 

را گرفتند.

امروز؛ برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن
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محفل انس با قرآن کریم به مناسبت بزرگداشت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، چهارشنبه، ۱۸دی ماه در دارالقرآن مرکزی شهرداری منطقه ۷ برگزار 
می شود.

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت بزرگداشت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، چهارشنبه، 18دی ماه، ساعت 15:30 در دارالقرآن مرکزی شهرداری منطقه 7 واقع در انتهای خیابان مطهری، 
خیابان اجاره دار، خیابان شیخ صفی برگزار می شود.

در این محفل انس با قرآن کریم که به مناسبت بزرگداشت مقام شهید سپهبد قاسم سلیمانی با قرائت قاریان برجسته کشور، استاد حسن رضائیان، منصور قصری زاده، محمدرضا پورزرگری 
با اجرای مرتضی خزانه نیا و گروه سرود بین المللی »بیان« همراه است.

از عموم برادران و خواهران قرآنی و والیی دعوت می شود در این محفل شرکت کنند.

www.shabestan.irخبرگزاری

برپایی محفل قرآنی در پاسداشت مقام شهید سردار سلیمانی

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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آئین تشییع و وداع با پیکر مطهر شهیدان مدافع 
حرم »وحید زمانی نیا« و »هادی طارمی« که 
در کنار سردار سپهبد شیهد قاسم سلیمانی به 
شهادت رسیده بودند دیروز با حضور مردم مومن 

و انقالبی تهران و شهرری برگزار شد.

بنابراین گزارش مراسم تشییع و وداع شهید مدافع حرم 
شهید »وحید زمانی نیا« از خیابان امام حسین)ع( روبروی 
سپاه سیدالشهداء)ع( آغاز شده و تا آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار و در این آستان به خاک سپرده 
شد. از ابتدای صبح مردم مومن و انقالبی شهرری از اقشار 
مختلف در محل سپاه سیدالشهداء)ع(  حاضر شده بودند که 
با آرمان های شهدای مدافع حرم تجدید میثاق داشته باشند، 
آنان در حالی که سربندهای »من هم سلیمانی هستم« بر 
پیشانی خود بسته بودند، شعار »مرگ بر آمریکا«؛ »مرگ  بر 

اسرائیل« و »انتقام انتقام« را سر داده بودند.
گفتنی است، در کنار تشییع پیکر مطهر »وحید زمانی نیا« 

تابوت شهید مفقود االثر »مصطفی محمدمیرزایی« نیز به 
صورت نمادین تشییع شد. بنابراین گزارش پیکر شهید مدافع 
حرم »هادی طارمی« که در کنار سردار سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بود نیز توسط مردم مومن و 
انقالبی استان تهران تشییع شده و در قطعه 50 گلزار شهدای 

بهشت زهرا)س( جای گرفته و به آرامش رسید.

در شهرری انجام شد

 وداع با پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم 
»وحید زمانی نیا« و »هادی طارمی«

 مراسم ترحیم شهید سلیمانی
 در یادمان شهدای هفتم تیر 

برگزار می شود

هیئت شهدای گمنام مراسم بزرگداشت شهادت 
حاج قاسم سلیمانی و جمعی از یارانش را در روز 
پنجشنبه، ۱۹ دی ماه همزمان با شام شهادت حضرت 

زهرا)س( در مجموعه سرچشمه برگزار می کند.

براساس این گزارش، این مراسم با سخنرانی حجت االسالم    
مهدوی  ارفع و مداحی محمدحسین  پویانفر از ساعت 1۹:30 
تیر  هفتم  شهدای  یادمان  سرچشمه،  بهارستان،  میدان  در 

)حزب جمهوری اسالمی(، فاطمیه 72 تن برگزار می شود.

یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه موسس عملی تشیع حضرت زهرا)س( 
گفت:  بماند،  باقی  شیعه  تا  کردند  هزینه  خود  جان  از  که  هستند 

خانواده های ما در مجالس اهل بیت)ع( دینداری را می آموزند.

حجت االسالم والمسلمین »سید حسین حسینی قمی« به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه 
آیت اهلل حق شناس به سخنرانی پرداخته و با استناد به روایتی از امام جواد)ع( خطاب به یکی 
از اصحاب درباره طواف به نیابت از ائمه معصومین)ع(، گفت:  تا می توانی به نیابت از مادرم 

حضرت زهرا)س( خانه خدا را طواف کن.
این استاد حوزه علمیه افزود: در طول تاریخ بنی امیه و بنی عباس بسیار اصرار داشتند که نام 
حضرت زهرا)س(  به بزرگی یاد نشده و به فراموشی سپرده شود، در مقابل اهل بیت)ع( همواره 

از بزرگی و عظمت حضرت زهرا)س( یاد می کردند.
حجت االسالم والمسلمین حسینی قمی بیان کرد: وقتی هر عملی به نیت حضرت زهرا)س( 
می کنید شاید بروز و ظهور خارجی نداشته باشد نزد اهل بیت)ع(  ارزش و اهمیت دارد به طور 
قطع برگزاری مجالس سوگواری برای حضرت زهرا)س( که بروز و ظهور خارجی دارد بسیار 

نزد آنان ارزش و اهمیت دارد و آنها را خوشحال خواهد کرد.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: مراقب باشید مجالس حضرت زهرا)س(  کم رنگ نشود و مورد 
غفلت قرار نگیرد، خانواده های ما در مجالس اهل بیت)ع( دینداری را می آموزند.

وی درباره اینکه چرا اهل بیت)ع( اصرار بر احیای نام حضرت زهرا)س( داشتند، ابراز کرد:  زیرا 
ایشان فدایی والیت و دین شدند، هر فکر و دینی سه عامل تاسیس فکری، تاسیس عملی 

و حمایت پشتیبانی می خواهد.

حجت االسالم والمسلمین حسینی قمی:

موسس عملی تشیع حضرت زهرا)س( هستند

جامعه مداحان به سوگ سردار 
سلیمانی می نشیند

»قاسم  حاج  سپهبد  سردار  بزرگداشت  مراسم 
به همت  دی ماه(  امروز)چهارشنبه، ۱۸  سلیمانی« 
جامعه مداحان در خانه مداحان اهل بیت)ع( برگزار 

می شود.

براساس این گزارش، این مراسم با سرپرستی غالمرضا 
سازگار، بیان احادیث یداهلل بهتاش و نظامت مهدی آصفی 
و سید علی سادات رضوی از ساعت 7 تا 10 صبح روز 
چهارشنبه 18 دی ماه برگزار می شود. خانه مداحان اهل 
بیت)ع( در خیابان انقالب، پل چوبی، به سمت بهارستان، 

خیابان شهید مشکی، پالک 81 واقع است.
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معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 

مرثیه خوانی نریمانی در شام غریبان 
سردار دل ها

برنامه های  اعالم  با  حسین آبادی  حجت االسالم 
و  اول  فاطمیه  ویژه  جمکران  مقدس  مسجد 
شام  گفت:  سلیمانی،  قاسم  سردار  شهادت  ایام 
»سیدهاشم  سخنرانی  با  دل ها  سردار  غریبان 
الحیدری« و مرثیه خوانی »سیدرضا نریمانی«، 
ذاکر اهل بیت)ع( در میعادگاه منتظران برگزار 

می شود.

حجت االسالم والمسلمین »یاسین حسین آبادی« درباره 
برنامه های مسجد مقدس جمکران ویژه گرامیداشت یاد 
و نام سردار شهید حاج »قاسم سلیمانی«، اظهار کرد: 
هر روز بعد از نماز ظهر و عصر جلسه قرائت قرآن ویژه 
شهدای حمله تروریستی آمریکا در عراق در مسجد امام 
علی)ع( ویژه برادران و در مسجد حضرت زهرا)س( ویژه 

خواهران برگزار می شود.
به  اشاره  با  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
»یالثارات  شعار  به  مزین  سرخ  پرچم  شدن  برافراشته 
مسجد،  این  ای  فیروزه  گنبد  فراز  بر  الحسین)ع(« 
تصریح کرد: این پرچم و شعار آن نشانه خونخواهی و 
گرفتن انتقام سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی و 
یاران باوفای ایشان است. انتقام این خون های به ناحق 

ریخته شده مطالبه امت حزب اهلل است.
حجت االسالم حسین آبادی اضافه کرد: پنجشنبه، 1۹ 
دی ماه همزمان با سومین روز از به خاکسپاری سردار 
با  شهید حاج قاسم سلیمانی مراسم »کمیل عارفانه« 
سخنرانی و قرائت دعای پرفیض کمیل توسط حجت 
ها  دل  سردار  ترحیم  مراسم  نیز  و  محمدپور  االسالم 

برگزار می شود.
ماه  دی   20 جمعه،  روز  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
با  انتظار«  »ندبه  آئین  کرد:  ابراز  منتظران  میعادگاه 
محور »انتقام سخت« و »راه قدس از کربال می گذرد« 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  ماه  دی   20 جمعه،  صبح 
برگزار  احمدی،  محمدجواد  خوانی  ندبه  و  میردامادیان 

می شود.

ــگ گلبان
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حجت االسالم والمسلمین مهدی احمدی ویژه برنامه های حرم مطهر حضرت معصومه)س( به مناسبت ایام فاطمیه را تشریح کرد.

حجت االسالم والمسلمین »مهدی احمدی« با اشاره به اینکه آستان مقدس کریمه اهل بیت)س( برای ایام فاطمیه ویژه های برنامه های مختلفی را دنبال می کند،گفت: برنامه عزاداری 
شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها به مناسبت ایام فاطمیه اول با حضور سخنرانان و مداحان مختلف در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می شود.

معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( افزود: مراسم عزاداری )چهارشنبه 18 دی ( بعد از نماز مغرب و عشاء همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه)س( با سخنرانی آیت اهلل 
سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس و مداحی مهدی سلحشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: صبح روز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(نیز مراسم زیارت عاشورا با سخنرانی حجت االسالم مؤمنی و قرائت دعا توسط سید علی حسینی نژاد رأس ساعت 6:30 آغاز می 
شود. احمدی مراسم روضه ویژه بانوان را از دیگر برنامه های روز شهادت حضرت زهرا )س( عنوان کرد و افزود: این مراسم ساعت 10 صبح برپا می شود و در آن حجت االسالم شهاب 

مرادی به سخنرانی پرداخته و سید مهدی میرداماد مرثیه خوانی می کند.

برنامه های حرم حضرت معصومه)س( در ایام فاطمیه تشریح شد

این روزها اگرچه حزن و اندوهی که در پی 
شهادت سردار حاج »قاسم سلیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر 
قلب ایران و ایرانی و همه آزادی خواهان جهان 
نشسته اما فرصتی نیز مهیا شده تا با شناخت 
سیره کالمی و عملی آن شهید عالی مقام، سر ّ این 
همه عشق و ارادت به سردار دل ها را بهتر و 

بیشتر بشناسیم و درک کنم.

از این رو، در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین »سید 
حسین مومنی«، استاد حوزه علمیه و سخنران برجسته 
سردار  شهید  جمله  این  حقیقت  و  معنا  درباره  مذهبی 
سلیمانی که فرمود: برای آنکه شهید شویم، باید شهید 
زندگی کنیم، به گفتگو پرداخته ایم که که مشروح آن 

در ادامه می آید:

برای  تاکید داشت که  سردار شهید سلیمانی 
معنای  کرد،  زندگی  شهید  باید  شدن  شهید 

شهید زندگی کردن چیست؟
بحث شهید و شهادت از واژه هایی است که با مراجعه 
به قرآن و روایات و حتی ادعیه باید نسبت به دارندگان 
این مقام احساس حسرت و غبطه داشت نه تاسف و تاثر.

شهیدی که به وجه اهلل نظر می کند، وقتی شهید به تعبیر 
قرآن حی حقیقی است و نزد خدا روزی می خورد، وقتی 
از شهید در لسان قرآن به صّدیق تعبیر می شود و با خدا 
معامله می کند، باید نسبت به این جایگاه غبطه و حسرت 

خورد.
سردار حاج قاسم سلیمانی عمری را سوخت تا به این آرزو 
برسد، آرزویی که ریشه در سیره و سنت اهل بیت)ع( دارد.
اما درباره چگونگی شهید زندگی کردن و دستیابی به مقام 
شهادت باید تاکید کرد آنچه در سبک زندگی یک شهید به 
عنوان اصلی ترین شاخص می توان مطرح کرد این است 

که شهدا به حقیقت عبودیت رسیده اند.

منظور از دستیابی به حقیقیت عبودیت چیست؟
دارد:  ریشه  مسئله  چند  در  عبودیت  حقیقت  به  رسیدن 
نخست آنکه انسان از خود و برای خود ملکیتی قائل نباشد، 
بلکه هر آنچه را که هست و دارد از ذات اقدس اهلل بداند، 
فعالیت و تالش و کار را برای خدا خالص کند و جز خدا 

در مخلیه اش نباشد.
دوم آنکه همه تدبیرش را از آن خدا بداند و معتقد باشد که 
عبد است و هر جا مرضی نظر خدا باشد او را هدایت می 
کند. سومین عامل در رسیدن به حقیقت عبودیت آن است 
که انسان دائماً به انجام واجبات و ترک محرمات مشغول 
باشد این یعنی تکلیف گرایی و مسئولیت پذیری؛ اگر انسان 
برای خود مالکیت قائل نباشد، می تواند انفاق کرده و از 
جان بگذرد. سردار سلیمانی می توانست بازنشسته شود 

و استراحت کند اما همه وقت خود را برای خدا گذاشت.
کند، مصائب  واگذار  به خدا  را  امورش  تدبیر  انسان  اگر 
هم برای او آسان می شود، اگر انسان تکلیف گرا باشد 
و تکالیف الهی را با احساس مسئولیت انجام دهد دچار 
خودبرتربینی و غرور نمی شود چنان که سردار حاج قاسم 
سلیمانی در پاسخ به کودکانی که ایشان را خطاب می 
کردند، با تواضعی بی مثال پاسخ می داد و با آن همه 

رشادت و افتخارآفرینی، به غرور مبتال نبود.
چه عوامل مهم دیگری در شهید زندگی کردن 
و هموار کردن مسیر رسیدن به مقام شهادت، 

کمک کننده است؟
از زندگی شهید سردار حاج قاسم  آنچه در مرحله دوم 
سلیمانی می توان استفاده کرد و راز شهیِد زنده بودن 
است.  بودن  والیت  محض  مطیع  دریافت،  را  ایشان 
ایشان قدمی جز در راستای اهداف نظام و رهبری برنمی 

داشت.
آنها که دم از وطن دوستی و وطن پرستی می زنند، باید 
بدانند وطن دوست و وطن پرست و کسی که دم از تبعیت 
فرامین دین می زند، حاج قاسم است که در مسیر و طریق 

والیت بود،  هم اخالص داشت و هم سرباز والیت بود.

حجت االسالم سیدحسین مومنی تشریح کرد

معنای شهید زندگی کردن در کالم سردار آسمانی

حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه سردار سلیمانی یکی از برجسته ترین 
تربیت یافتگان مسجد بود، گفت: مزین شدن نام ۳۵ کانون فرهنگی هنری 
در مساجد معتبر، شاخص و محوری سراسر کشور بهانه ای برای تداعی 

همیشگی یاد، خاطره و راه این شهید گرانقدر است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی«، سردار سلیمانی را سردار دل ها و نماد 
عزت و عظمت ایران اسالمی در عرصه بین المللی خواند و گفت: شخصیت کاریزماتیک و 

منحصر به فرد ایشان نشأت گرفته از ایمان و اعتقاد راسخی بود که در عرصه جهاد و مقاومت 
داشت. وی افزود: سردار سلیمانی نمونه ای برجسته و تکرار ناشدنی از تربیت یافتگان مسجد 
و مکتب غنی اسالم است. شخصیتی موثر و فراملی که امروز شهادت او نیز جریان ساز است. 
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه این شهید عالی 
مقام مصداق عینی »أَِشّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم« بود، اظهار کرد: خیزش میلیونی ملت 
سرافراز و غیور ایران اسالمی در واکنش به جنایت دولت تروریست آمریکا و بغض و کینه 
عمیق آنان از این اقدام هولناک همراه با عرض ارادت و قدرشناسی به سال ها مجاهدت این 
سردار سرافراز اسالم را که طی روز اخیر شاهد بودیم نشان از محبوبیت سردار شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی در سراسر کشور دارد..

آغاز به کار ۳۵ کانون شاخص و محوری مساجد با نام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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الویری در خصوص عدم اجرای طرح تهران هوشمند جهان شهر دانش و فرهنگ طبق بودجه سال ۹۸ به شهردار تهران تذکر داد.

»مرتضی الویری« در جلسه شورای شهر تهران در خصوص عدم اجرای تبصره 36 بودجه سال ۹8 تذکر داد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه انتظار داریم قانونی که تصویب می شود در زمان تعیین شده اجرایی شود، افزود: تبصره 36 بودجه سال ۹8 که تکالیفی 
برای شهرداری تهران تعیین کرده بود باید تا پایان تیر ماه سال جاری انجام می شد که محقق نشده است. وی خاطرنشان کرد: شهرداری طبق این مصوبه موظف است تا با هدف برپایی 
و تحقق تهران هوشمند جهان شهر دانش و فرهنگ و برای تسهیل برقراری پشتیبانی از گسترش  بستر کارآمد ارتباطات و مبادله دیتا در شهر، بهبود منظر شهری، بهبود عرضه خدمات 
شهری الکترونیکی و تسهیل توسعه کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های نوآور و خالق را هدف دست یابی به درآمد 500 میلیارد ریالی تا پایان سال ۹8 اقدام می کرد. وی افزود: 
مطالعات مورد نیاز برای احصای اقالم و دارایی ها و منابع نامشهود و داده های شهر انجام شده و برنامه های مولدسازی این ذخایر از طریق آزادسازی و به اشتراک گذاری با فعاالن اقتصادی 

و اجتماعی با هدف شکل گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دست یابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین باید تهیه و به شورای شهر ارایه کند.

تهران هوشمند در زمان تعیین شده تحقق پیدا نکرد

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 418. چهارشــنبه 18 دی مــاه 1398

هاشمی درآمد شهرداری تهران از محل تبلیغات 
محیطی را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: این مبلغ به دلیل کاهش فعالیت تبلیغات 

شرکت های خارجی، کم شده است.

در حاشیه جلسه شورای شهر  »محسن هاشمی« 
تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع جلسه 
شورا گفت: بررسی پرونده باغات و بررسی اعتراض 
فرمانداری به مصوبه سیاست ها و الزامات اجرایی 
بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران دو موضوع مهمی 

بود که در جلسه شورا بررسی شد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به هزینه 
گفت:  تهران  شهرداری  نقدی  غیر  و  نقدی  کرد 
به  تهران  شهرداری  درآمدهای  تحقق  از  گزارشی 
صورت ماهانه توسط خزانه دار شورا ارایه می شود 
با توجه به این گزارشات هزینه کرد غیر نقدی  و 

شهرداری تهران با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه هزینه کرد نقدی شهرداری تهران 
در پاییز به 80 تا ۹0 درصد می رسد و تا پایان سال 
درآمدها محقق می شود، خاطرنشان کرد: در مواقعی 
حتی میزان تحقق درآمدها بیش از انتظار بود و تا 
سال بعد نیز از آن استفاده می شد البته شهرداری به 
دلیل نداشتن جسارت در هزینه کرد بودجه غیر نقدی 

کند است و این موضوع باعث شده تا پروژه های 
عمرانی با تأخیر مواجه شوند.

اینکه  بیان  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
شهرداری های مناطق پیش از این برای استفاده از 
بودجه نقدی دست شان باز بود، خاطرنشان کرد: از 
زمان آقای افشانی اگر ملکی به صورت غیر نقدی 
واگذار شود باید به صورت مزایده این کار انجام شود.

رییس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه 
30 درصد بودجه شهرداری تهران غیر نقدی است 

که بالغ بر شش هزار میلیارد تومان می شود، تصریح 
باعث کندی  نقد  بودجه غیر  از  استفاده  کرد: عدم 

برنامه ها شده است.
تبلیغات  محل  از  تهران  شهرداری  درآمد  هاشمی 
محیطی را ۴00 تا 500 میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: این مبلغ مانند سال های گذشته تحقق نیافته 
است چرا که شرکت های خارجی به دلیل کاهش 
فعالیت هایشان تبلیغات زیادی نداشته اند، بنابراین 

تبلیغات گران در سطح شهر کاهش یافته است.

عامل تخریب و آتش سوزی حوزه 
علمیه محله شریعتی دستگیر شد

سردار ذوالقدر از دستگیری عامل تخریب و آتش 
و  داد  خبر  شریعتی  خیابان  علمیه  حوزه  سوزی 
گفت: متهم تصاویر آتش سوزی را به خارج از کشور 

ارسال می کرد.

سردار »علی ذوالقدری« با اعالم این خبر گفت: اواخر هفته 
پلیسی110 خبری  فوریت های  سامانه  از طریق  گذشته 
مبنی بر تخریب و آتش سوزی در یکی از حوزه های علمیه 
شهر تهران در حوالی خیابان شریعتی به پایگاه سوم پلیس 
امنیت عمومی اعالم شد و بررسی های اولیه نشان از این 

داشت که این آتش سوزی عمدی است.
کرد:  تصریح  بزرگ  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
دستگیری عامل یا عامالن این آتش سوزی در دستور کار 
از  تیمی  و  گرفت  قرار  »پایتخت«  عمومی  امنیت  پلیس 
ماموران امنیت عمومی مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: با حضور ماموران در 
نشانی اعالمی و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد، مرد 
جوانی در حالی که نقاب به صورت خود داشته شیء که 
حاوی مواد منفجره بوده به سمت حوزه علمیه پرتاب و با 
آتش کشاندن تابلو و درب ورودی و تخریب شیشه های 
را  فیلمبرداری و محل  آتش سوزی  از صحنه  این حوزه 

ترک کرده است.
وی با اشاره به اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی 
مشخص شد که متهم چند خیابان آن طرف تر از محل 
وقوع حادثه سوار بر یک دستگاه خودروی سواری پژو۴05 
شده و از محل گریخته است، افزود: در گام بعدی مخفیگاه 
متهم در محدوه خیابان »شیراز« شناسایی و با هماهنگی 
پلیس  به  و  دستگیر  مخفیگاهش  در  متهم  قضائی  های 

امنیت عمومی انتقال یافت.
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت خاطر نشان کرد: متهم 
آتش زدن حوزه علمیه  به  به صراحت  اولیه  بازجویی  در 
شبکه  طریق  از  داشت،  اظهار  و  اقرار  »شریعتی«  محله 
فضای مجازی با فردی آشنا شدم که بعد از مدت زیادی 
با وی، ضمن آموزش نحوه ساخت  ارتباط  گفت و گو و 
بمب از من خواست تا این مکان و مکان های دیگر را به 
همین طریق تخریب و به آتش بکشانم و در آخر نیز فیلم 

آن را برایش بفرستم.

دینی فرزندان  آموزش و پرورش  به معنای  دینی  تربیت  کریمی گفت: 
است و می تواند کلیدی ترین نقش را در توسعه معنوی و کمال یک جامعه 
ایفا نماید.هرگونه کوتاهی در این امر، موجب بروز اختالالت و  دینی 
نابهنجاری  های جبران ناپذیری در پرورش نسل نوین هر جامعه می شود.

» روح اهلل کریمی خویگانی« در سومین کارگاه آموزشی تحت عنوان طرح آموزش ملی 
سبک زندگی جهادی با محوریت تربیت دینی کودک گفت: در تربیت دینی کودک با 
محوریت اسالمی باید ابتدا بدانیم معنی تربیت چیست؟ تربیت در لغت، به معنای پرورش 
دادن است، امام راحل »ره« در این زمینه می فرماید، اساس دنیا بر تربیت انسان است. انسان 
عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیاء آمده اند برای این که این عصاره 
بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی بشود که این موجود الهی تمام صفات حق 

تعالی در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است.
عضو هیئت علمی و رئیس گروه علوم تربیتی دانشگاه امین افزود: عالمه شهید مرتضی 

مطهری در زمینه تربیت انسان دیدگاه هایی دارند. ایشان با الهام از مکتب تربیتی اسالم 
معتقد است:»تربیت، پرورش استعدادهای درونی و به فعلیت درآوردن آنها است.« و در جایی 
دیگر می فرماید انسان را دو جور می توان ساخت، یکی پرورش دادن مانند باغبان و دیگری 
ساختن مانند نجار، مهندس، بنا، حال این سوال مطرح است که آیا همه انسانها تربیت پذیرند؟

 آموزه های دینی در جلوگیری
 از بروز ناهنجاری های تربیتی فرزندان نقش اساسی دارد

رییس شورای شهر تهران:

تبلیغات خارجی در تهران کاهش یافته است
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طاهری، با اشاره به ارائه مشاوره سازمان بهزیستی استان برای کاهش امار طالق و برقراری سازیش بین زوجین گفت: مشکالت اقتصادی عامل ۵۲ 
درصد طالق های صورت گرفته، بوده است.

»لیال طاهری«، در کارگروه فرهنگی و اجتماعی لرستان، با اشاره به نقش سازمان بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: برخی از مراجعین طالق توافقی از سوی دستگاه قضائی به 
سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره این سازمان ارجاع داده می شود.

معاون اداره کل بهزیستی لرستان بیان کرد: سازمان بهزیستی استان دارای 22 مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره و سه مرکز مشاوره کاهش طالق است.
وی عنوان داشت: در سال جاری یک هزار و ۹2۹ مورد به بهزیستی استان برای طالق توافقی ارجاع داده شده است و از این تعداد 1۹ درصد منجر به سازش شد.

طاهری خاطرنشان کرد: 3۹ درصد طالق های توافقی در کمتر از سه سال زندگی بوده است،  37 درصد فاقد فرزند و 52 درصد نیز فاقد درآمد بوده اند.

مشکالت اقتصادی عامل ۵۲ درصد طالق های ثبت شده در لرستان است

بیان  با  نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی 
تپنده  قلب  هنری،  و  فرهنگی  کانون  اینکه 
و  فرهنگی  های  کانون  گفت:  است،  مساجد 
هنری باید تالش کنند جوان گرایی در مساجد 

تقویت شود.

حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی 
فقیه در خراسان شمالی ظهر در بازدید از ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد و خبرگزاری شبستان 
از نزدیک در جریان فعالیت های این مجموعه و همچنین 

رویداد »فهما« قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین یعقوبی ضمن گرامی داشت یاد و 
خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از این شهید 
واالمقام به عنوان سرمایه عظیمی نام برد که هرچند از دست 
دادن ایشان خسارت بزرگی است اما خون پاک و خالص این 
شهید باعث می شود در گام دوم انقالب به سالمت از این 
مسیر عبور کنیم. نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در 
خصوص کانون های فرهنگی و هنری با بیان اینکه این مراکز 
قلب تپنده مساجد است، افزود: همانگونه که قلب مرکز حیات 

است و تحرک آفرین؛ کانون های فرهنگی و هنری هم باید 
حیات بخش و امید آفرین باشند. رییس شورای فرهنگ 
عمومی خراسان شمالی با بیان اینکه ما در مسائل فرهنگی 
باید درجه بندی کنیم چراکه برخی موقعیت ها به منزله قلب 

مهم و حیاتی است، افزود: یکی از این موقعیت های مهم، 
کانون های فرهنگی و هنری است که باید در کنار بسیج، امام 
جماعت و هیئت امنای مساجد، به عنوان چهار رکن اربعه در 

کنار هم به عمران مادی و معنوی مساجد کمک کنند.

نظارت کافی بر فعالیت های 
خیریه ها وجود ندارد

محمدرضا متین پور با اشاره به فعالیت خیریه ها در 
اصفهان گفت: حدود ۶۰۰ خیریه در اصفهان در حال 
فعالیت هستند که متاسفانه نظارت کافی بر آنان وجود 

ندارد.

»محمدرضا متین پور« پیرامون فعالیت خیریه های محلی 
در سطح استان اظهار داشت: امروز نزدیک به ۹50خیریه 
ثبت شده و 600 خیریه فعال در اصفهان وجود دارد؛ این 
خیریه ها، از 3 نهاد فرمانداری، نیروی انتظامی و کمیته امداد 
مجوز می گیرند اما متاسفانه نظارت کافی بر فعالیت های 

آنان وجود ندارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان، با بیان اینکه 
برخی از خیریه ها از این عدم نظارت سوءاستفاده می کنند، 
تصریح کرد: همه ما به این نتیجه رسیده ایم که برخی از 
خیریه ها، واقعا افراد و نهادهای خوبی هستند و فعالیت های 
این عدم  به  با توجه  اما متاسفانه  شفاف و درستی دارند 
نظارت کافی، برخی از خیریه ها عملکرد مبهمی دارند و 
گاه می بینیم که کارکرد های سیاسی، کارکردهای اقتصادی 

و غیره دارند.

نما ر و د
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نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

کانون های فرهنگی و هنری، جوان گرایی در 
مساجد را تقویت کنند

 نامگذاری ۲ کانون مساجد
 به نام سردار شهید قاسم سلیمانی 

در خوزستان

کانون  نامگذاری ۲  از  پور  همت  االسالم  حجت 
فرهنگی مساجد به نام سردار شهید قاسم سلیمانی 

در شهرستان های اهواز و دزفول خبر داد.

»حجت االسالم مرتضی همت پور« اظهار کرد: با درخواست امام 
جماعت و هیئت امنای مسجد امام حسین )ع( اهواز، بنا شده 
کانون فرهنگی هنری سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در 
این مسجد تاسیس شود. مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری 
مساجد خوزستان افزود: همچنین با درخواست هیئت امنا و امام 
جماعت مسجد خاتم االنبیاء دزفول، کانون فرهنگی هنری سردار 

سپهبد شهید قاسم سلیمانی در جوار این مسجد تاسیس شد.
وی اضافه کرد: این اقدام با توجه به حضور سردار سرافراز اسالم 
در بحران سیل در خوزستان انجام شده و بنا شد با نامگذاری 
نام سردار قاسم سلیمانی بر کانون های مساجد، یاد این سردار 

آسمانی را زنده نگه داشته و خدمات ایشان را ارج نهیم.
حجت االسالم همت پور با بیان اینکه مردم خوزستان با حضور 
میلیونی در مراسم تشییع پیکر سردار دل ها سنگ تمام گذاشتند 
تصریح کرد: بیش از 50 موکب، مسجد و حسینیه در مسیر 
تشییع کنندگان پیکر شهید سلیمانی و همرزمان شهیدش به 

خدمت رسانی مشغول بودند.

چهارمین نشست کتابخوان ویژه نوسوادان 
در استان فارس روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه با 
سواد  نهضت  سوادآموزان  و  مربیان  حضور 

آموزی فارس برگزار می شود.

چهارمین نشست کتابخوان ویژه نوسوادان با همکاری 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان و معاونت سواد 
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، روز  آموزی 
پنج شنبه 1۹ دی ماه ساعت 10 صبح در سالن کتابدار 

کتابخانه های عمومی استان فارس برگزار خواهد شد.
گفت و گوی مسئوالن در راستای همکاری مشترک و 
اجرای تفاهم نامه ملی، همچنین اجرای طرح سفیرکتاب 
ویژه نوسوادان و معرفی شش کتاب توسط سواد آموزان 

استان از جمله برنامه های این نشست خواهد بود.
گفتی است است توجه به نیازهای کتابخوانی قشر نوسواد 
در استان فارس از سه سال گذشته آغاز شده است و 

کتابخانه های عمومی استان برنامه های گسترده ای را 
در این راستا اجرا کرده اند، در همین راستا طرح کتابخوان 
ویژه نوسوادان برای اولین بار در فارس برگزار شد و مورد 
استقبال نهضت سواد آموزی کشور قرار گرفت. امسال، 

منظور  به  نشست  این  پیاپی  سال  چهارمین  برای 
گرامیداشت هفته سواد آموزی، به صورت استانی و با 
حضور مسئوالن دو سازمان، نوسوادان و مربیان نهضت 

برگزار می شود.

چهارمین نشست کتابخوان نوسوادان در شیراز برگزار می شود

http://shabestan.ir/detail/News/878004
http://shabestan.ir/detail/News/876770
http://shabestan.ir/detail/News/877906
http://shabestan.ir/detail/News/877850
http://shabestan.ir/detail/News/877895


خبرگزاری

امام جعفرصادق )ع(: احسان جز به خانواده دار و دیندار شایسته 
نیست، و چه کمیابند آنها که احسان و محبت را حق شناسند.

 .418 ــماره  ــتان. ش ــی شبس ــریه الکترونیک نش
1398 18 دی مــاه  چهارشــنبه 

www.shabestan.ir

8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشست هم اندیشی دستگاه های مختلف پویش » با کتاب میشه« در محل ستاد هماهنگی کانون های مساجد فرهنگی وهنری مساجدکشور برگزار شد .

نشست هم اندیشی با »کتاب میشه«

گزارش تصویری: رئوف شهبازی

http://www.shabestan.ir/

